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 מעשר, שכל יודע ד.וא ובזהירות. בהדרגה בשקט, תוכניתו
 פעל מדוע כן, אם לביצוע. ומזיק נגדיים גלים יוצר דרמתי

לשיטתו? בניגוד לאחרונה
 באינטרס קשורות ושתיהן — תשובות שתי לכך יש
דיין. של.משה האישי

הרכישה. שיטות שתי בין גדול הבדל יש דיין, לגבי
 הרי ממלכתיים, מוסדות על־ידי רק יירכשו הקרקעות אם

 על כולה. הממשלה בידי מסורה תהיה בהן השליטה
שר־החקלאות. חולש הממלכתית הקרקע
 פרטיים, ישראלים אלפי בידי הקרקעות תהיינה אם אך
 — בעלי־ההון של הראשונה השורה מן ספסרים ברובם

דיין. במשה אישי באופן תלויים האלה האנשים כל יהיו
 הכבושים השטחים שד הסולטאן הוא דיין

והמצי החור, כתוהה בהם הבידעדי השליט —
 שלא או כחוק קרקע. שם הרוכש אדם כד אות.

 יהיה כזה אדם כל אישית. כו תלוי יהיה כחוק.
השט את להחזיר מגמה כד נגד להילחם מוכן
 על לעלות מוכן יהיה וממילא לערכים, חים

דיין. משה למען הכאריקדות
 פרטי באופן קרקעות לקניית הראשיים המועמדים בין

 עצמו שהוא שדיין, וייתכן דיין, של מישפחתו קרובי היו
 בתנועת בעצמו גם משתתף היה ושוחר־גכסים, עתיד־הון
העיקר. לא זה אבל הרכישה.

 פרטית כיזה של נחשול כפני הגדה פתיחת
 מט־ שהיתה ספסרות, של למכול גורמת היתה
 זה מכול כולה. המדינה עד חותמה את כיעה
מר וחכרתיות פוליטיות לתוצאות גורם היה

 היה דיין ומשה — הארץ כתור לכת חיקות
הגל. על אישית רוככ

שעת־השין ןמתכנ
 קשורה והיא יותר, ישירה היא השנייה תשובה

הקרובה. במערכת־הבחירות ן (
 המערך מצע על להשפיע רוצה שדיין מנחשים הכל

זה. לייעד מכוונים האחרונים ושמהלכיו לבחירות,
 מפוכח אדם יכול ערך איזה ? מדוע :היא השאלה אך

למצע? לייחס דיין כמו
לתעמולת־בחירות. חומר־גלם אלא אינם מצעי־מיפלגות

 מיפלגה שום מודפסים. הם שעליו הנייר את שווים הם אין
 אי־פעם חלמה לא מיפלגת־העבודה, לא ובוודאי מימסדית,

שלה. הבחירות הבטחת להגשים
? מתעקש מדוע כן, אם דיין

 של הכחירות אד עינו את נושא אינו דיין
 תעמוד אלה ככחירות המיפלגה כראש .1973

 או סיכוי של שמץ לדיין ואין מאיר, גולדה
עימה. להתמודד רצון

 וגישת גולדה גישת בין הבדל שום שאין מכיוון
שאינן. במקום בעיות ביצירת הגיון גם אין דיין,

 של מלוכד מחנה בראש לבחירות ללכת רוצה גולדה
 מילחמה שיבטיח כל־בו מצע סמך ועל ויונים, ניצים

 וצדק עשירים טיפוח ונכונות־להחזיר, סיפוח ושלום,
 הנראית באריזה לבחור יוכל בוחר שכל רוצה היא סוציאלי.

 בתנאי דיין), או אליאב בן־אהרון, או (ספיר ביותר לו
שלה. הקופה לתוך הקול את שישלשל

 שום תתקבל שלא כך על השבוע גולדה עמדה לכן
 בכך סיכום. שום יירשם ושלא השטחים, בעניין החלטה
׳.73 בבחירות המיפלגה קו למעשה, נקבע,

׳,74 עד חושכ הוא דיין. חושכ כד על לא
 שעת-השין שהוא הרגע — ׳77 או ׳,75 או

חלומותיו. לכל
 להתפטר תיאלץ או מרצון, תתפטר מאיר שגולדה ברגע

 לידיו יקבל דיין אם יוכרע זה ברגע — בריאות מטעמי
שנה. 20ל־ קרוב חולם הוא שעליו השילטון, את סוף־סוף
משתיים: באחת זה, במיקרה לשילטון, להגיע יכול דיין
מיפדגת-העכודה. כמועמד •
הדש. לאומי מערד כראש •

כאחת. האפשרויות שתי על כיום חושב הוא

המאוחד הימין מנהיג
 מיפלגת־ כמועמד לשילטון להגיע דיין של סיכוי ך*

ביותר. קלוש כיום נראה העבודה | ן
נבון, יצחק מפרשת המסקנה את הסיק שדיין ספק אין

 על לדרוך מוכן המפא״יי הגוש בדר־עופר. מפרשת וגם
 לשלוף מוכן היה הוא שילטונו. את לבצר כדי גוויות,

 הכנסת, את לאנוס קצ׳לסקי, אפריים את הצילינדר מן
ותקנון, חוק כל לדרום
יחזור לכך, הדרוש הכוח לגוש יהיה שאם ספק אין

 לחסום כדי ומכופלת כפולה בברוטאליות אלה תרגילים על
בנפש. אויבו שהוא דיין, של דרכו את

 כמדינה תיווצר אם להשתנות יכול הדבר
 ורככות עתירי־ההון, אם פיפוחיסטית. היסטריה

 רכושם את לאכד יחששו סתם, משתכנים
 מע־ להיווצר יכולה — דיין שד מפלה כעיקכות

כמיפלגת-העבודה. גם חדשה רכת-לחצים
 חושב שדיין ספק ואין רחוק, נראה זה סיכוי אך

השנייה. האפשרות על יותר
 למנהיג בגלוי עצמו את דיין הופך האחרונים במהלכיו

 האחת בידו המחזיק הימין — הישראלי הימין של הראשי
ההתעשרות. דגל את השנייה ובידו השלמה א״י דגל את

 כולה במדינה דוח כיום נושבת עצמו, דיין בעזרת
 לימין ניכרת עלייה מנבאים דעודהקהל סקרי ימינה.
 כובש לגח״ל, הרף ללא מאותת עצמו דיין הבאה. בכנסת

 לאומנית־תנ״כית במיסטיקה המפד״ל וצעירי חרות לב את
מופל רווחים בהטחת הליברלים לב את רוכש בגין, נוסח
 לקטנות: גם בז הוא אין בשטחים. מספסרות־קרקע גים
 הממלכתית, הרשימה את שליחים באמצעות מעודד הוא

החופשי. המרכז בוועידת והופיע קיומה, על הנאבקת
פוטנ חיל-עזר כיום הוא הזה הימין כל
 את לפלג דיין יוכל המכריע כרגע לדיין. ציאלי

 חסידיו, את עימו לקחת מיפלגת־העכודה,
כ הרוב לו שיהיה חדש, לאומי גוש ולהקים

הבאה. כנסת
לז אולי, יוכל, זו באפשרות איום כעזרת

מיפלגת־העכודה. מטעם במועמדות גם כות
 למרכז לגח״ל, יש הנוכחית בכנסת קשה. מלאכה זוהי
 לעלות העשויים מנדאטים, 32 רק ביחד ולע״מ החופשי

 לרפ״י־לשעבר פנימי. קיזוז תוך ,35ל־ הבאות בבחירות
 אם ,10ל־ לעלות העשויים מנדאטים, ביום יש בעבודה

 וקולות בדר־עופר בעזרת תעלה כולה סיעת־העבודה
 להיסטריה לגרום דיין יצטרך שלו את להשיג כדי היונים.

 ולגרוף הדתיות, המיפלגות ושאר המפד״ל בתוך לאומנית
 על סומך הוא במיפלגת־העבודה. נוספים עסקנים עימו

 משבר על גם ואולי אמיתי, במיבחן היונים פחדנות
ספיר. את שיהרוס כלכלי

 המערד מצע סביב מלאכותי מאכק כיוזמו
להת הקרקע את להכשיר דיין מתכוון ׳,73כ־

לק מקווה והוא זרע, זורע הוא כזאת. פתחות
העת. כבוא הקציר את צור

 והתרבות החינוך מש״ד

ולאמנות לתרבות הציבורית המועצה

לנוער קולנוע
ונוער ילדים לסרטי ישראלי מרכז
אונסקו ליד ילדים לסרטי הנין־לאומי למרכז מסונף

:התחרות תנאי
 ״הרפתקה״. :הנושא

 •20 גיל עד לצעירים :השתתפות
 דקות. 30 עד 2מ־ :הסרט משך

 16 או סופר מ״מ 8 מ״מ, 8 בני יהיו הסרטים
 צבעוני. או בשחור-לבן מ״מ

 לנוער״ ״קולנוע במשרדי לקבל הרשמה טפסי
 .263385 :טלפון תל־אביב, 10 ליפסקי רח׳

 ישתתפו הארצית, בתחרות שיזכו הסרטים
 העשירית״. ״המוזה - הבין־לאומית בתחרות
 בצרוף לשולחיהם יוחזרו — יזכו שלא הסרטים
משתתף. תעודת

 לנוער״ ״קולנוע למשרדי להגיע הסרטים על
.1.7.73,־מר יאוחר לא

 סרס׳□ נושאת תחרות
. צעירי□ סרטי□ ליוצר■
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