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טיו־ור שד פארודיה
 את קה6סי ישראל

 הקומי הצד
בעודס המידור ?מניפת

 לסידור. פנים הרבה
בנור שבועיים זה המתחוללת הדרמה

 בושי־ אחמד המרוקאי רצח סביב בגיה,
 של הטרגדיה אימת מול החווירה קי,

הת בנמל פלסטינים שני שביצעו הטבח
 אלה, מאורעות שני ובין אתונה. של עופה
 מהחלה בצורת גם להתגלם הטירור זכה

סיני. מדבריות רקע על קומית
 -שאירע מה את להשוות ניסו תחילה

 קתרי־ סנטה במינזר השבוע השני ביום
 אבל מרתק. מתח סרט של לתסריט נה,

הפר של המלאים הפרטים שהתגלו אחרי
 משעשעת, כפארסה יותר נראתה היא שה,

המ הטירור מגיפת על מצחיקה פארודיה
העולם. ברחבי המשתוללת טורפת

ו הצעירים שלושת ׳משותף. מכנה
 בסנטה ממטיילים בגניבה שנחשדו צעירה

 בני־ערובה חטיפת תוך ונמלטו קתרינה,
הפירא את הזכירו מצה״ל, נשק וגניבה

בר הם ובאגדות. בפזמונים היהודים טים
 ממנו שאין מידבר בתוך מקום לשום חו

 לאן להם שאין מראש כשברור מיפלט,
 היו שחטפו המילואים אנשי שני להימלט.

תמו לדרוש היה שאי־אפשר ערובה בני
במטו אחריהם רדפו וכאשר דבר, רתם
בדי את המירדף הזכיר ובמסוקים, סים
והעכברים. הפילים חות

 לאופי בהתאם נמנע, בלתי היה הסיום
 הגנרלית, אמי מסוג בהצגות כמו המאורע.

 אלוף של נוכחותו כאן גם דרושה היתה
 את לשכנע כדי במסוק נחת הוא הפיקוד.

 את ולמסור להיכנע הנועזים החוטפים
 גם איכזב לא המצופה ההפי־אנד נשקם.
הפעם.
 צורות לכל אחד משותף מכנה רק היה

 אחת באף השבוע: שהתגלו כפי הטירור
להגיון. תפקיד היה לא מהן

ת מפלגו
0ולכתי171 דו*(?ה

 מאיימות שערוריות
 הממלכתית הרשימה את לפרק
ימני למעין• צירופה לפגי עוד

 של הפוליטיים בשמיים דרך לילה בין
 היה לא הוא חדש. מיפלגתי כוכב ישראל

 ציבורית אישיות לא וגם בצה״ל, אלוף
 תוך אבל לפיתתה. מחזרות שהמיפלגות

 לחולל ,35 דנון, יוסי הצליח ספורים ימים
 הוא בישראל. המיפלגתית בזירה סערה
 אותה איימה כתגמול מיפלגה. לפרק איים

אותו. לפרק מיפלגה
הו השבוע, בתחילת עצמו, יום באותו

היו בעיתונות המודעות במדורי פיעו
 של היתה האחת מודעות. שתי מית

הי השנייה ואילו בע״מ לשינוי הקבוצה
 בע״מ. להשקעות חברה מאיר של תד■

ש בעוד אלא דנון. ביוסי עסקו שתיהן
לשי לקבוצה התייחסה הראשונה המודעה

הבחי •שאותיות הממלכתית, ברשימה נוי
 השנייה המודעה עסקה ע״מ, הן שלה רות

 באותו מוגבל. בערבון השקעות בחברת
לשי הקבוצה בשם דנון יוסי קרא בו יום
 של ארצי לכנס הממלכתית ברשימה נוי

 נסיונות את לסכל במגמה המיפלגה חברי
 ביקשה לגח״ל, להצטרף מיפלגתו הנהגת
כ עליו להכריז להשקעות, חברה מאיר,
 להשקעות מאיר של מנהלה רגל. פושט

ה הרשימה מראשי שובל. זלמן ח״כ הוא
דנון. של לשעבר וחברו ממלכתית,

 מון, יוסי הקצבה. קיכל כן־גורידן
 תלמיד היה בירושלים, העתיקה העיר יליד

 פתח זה מגיל החל .13 גיל עד ישיבה
 שליח היה תחילה עצמאית. בקאריירה

 אחר-כך בקול־ישראל. החדשות בחדר
 שוחרר וחצי, 16 בגיל לצה״ל התגייס

 18 בגיל בקיבתו. ברסיס שנפצע אחרי
 להוצאה־לאור חברה לעצמו הקים כבר

ושיווק.
 חבר דנון יוסי היה שנים 15 לפני עוד

 נבחר ואף מפא״י, של הצעירה במשמרת
 פרשה כאשר המיפלגה. מזכירות כחבר
 הפורשים. בין הוא גם היה ממפא״י רפ״י

 משה עם יחד למיפלגה חזר לא הוא אך
 מייסדי על נמנה אלא פרס, ושמעון דיין

הממלכתית. הרשימה

 המאוחדת החברה את שהקים דנון,
 את עצמו על קיבל ותעמולה, לשיווק
ל בבחירות ע״ם של התעמולה מערכת

 הוא זה היה לטענתו השביעית. כנסת
 בקשה על בן־גוריון דויד את שהחתים

 שהגיעו הל״י אלף 120 הקצבת את לקבל
 להעבירם כדי השישית, הכנסת כחבר לו

 הממלכתית. הרשימה של הבחירות לקרן
 של גדעון היה הבחירות הסתיימו כאשר

לבחירות. ההוצאות במאזן ל״י אלף 20כ־
 אותי שלח הורוביץ ״יגאל דנון: סיפר

 בבנק שובל זלמן אצל הלוואה לקבל אז
 דאגתי אני הגרעון. את לכסות כדי ליצוא,

 אבל החוב. מלוא את ושילמתי לבטחונות
 הפרשי ואת הריבית את חייב נשארתי

 צריך שאני לחשוב אפשר אז הפיגורים.
 אני הדי הורוביץ. יגאל של הטובות את

 שלהם הבחירות מערכת את בכספי מימנתי
השביעית.״ לכנסת

 הטענות את נדוניה. כלי חתונה
 הממלכתית הרשימה מנהיגי כלפי שלו

 השופרות, בכל השבוע דנון יוסי השמיע
ה הרשימה ״הנהגת נרחב. לפידסום זכה

 ב- דיקטאטורה ״הנהיגה טען ממלכתית,״
 שלה. פרטי לעסק אותה הפכה מיפלגה,

 ל- עצמם את למכור רוצים הם עכשיו
יוד ולא מקשקשים מגמגמים, הם גח״ל.

להו מפחדים שהם מפני לעשות, מה עים
 שלא יודעים הם הציבור. למשפט פיע

 מנדט להעביר כדי אפילו קולות יקבלו
 מקומותיהם את להבטיח רוצים והם אחד,

לגח״ל.״ עצמם מכירת על־ידי בכנסת
 הס־ בה הראשונה הפעם זו היתד■ לא
 בוועידת מיפלגתו. הנהגת עם דנון תכסך

 אופוזיציה. לגב־ש החל האחרונה המיפלגה
כוו כי שנתיים, לפני עוד לו נודע כאשר

 פרלמנטרי גוש להקים מיפלגתו ראשי נת
 בן־גוריון, לדוד מכתב שיגר גח״ל, עם

 ״אני ידו: על ונענה הדרכתו את ביקש
הייתי לא מיפלגה. לכל מחוץ עכשיו

ז
דברן מורד

דבוטינסקי בתנועת — בן־גוריון

 רצונך אם אבל לגח״ל. להצטרף לד מייעץ
זכותך.״ זוהי — להצטרף

אישו את לבקש דנון תבע שוב השבוע
 דרכו שממשיכי לכך בן־גוריון של רו

ז׳בוטינסקי. תנועת במיסגרת זאת יעשו
 לפני לו. חייבים נשארו לא ע״מ ראשי

בעיתו ידיעות להופיע החלו ימים מספר
 לדנון, השייכת תשורות, חברת כאילו נים

ב שהסתבכה אחדי פירוק בפני עומדת
 נאלץ זו, ידיעה שפירסם הארץ, חובות•

להכחישה.
 עומדים שבראשה הממלכתית, הרשימה
 העשירה המיפלגה אולי היא אילי-הון,

ב ישראל. מיפלגות מכל יחסית ביותר
 לקרנותיה הוזרמו האחרונות השנים ארבע

 מיליון וחצי כשניים בלבד, הציבור מכספי
 הנטיה רקע על בה שפרץ הריב ל״י.

 בעל רק היה לא הימני, למערך להצטרף
 השלכות בעל גם אלא פוליטיות, השלכות
מסועפות. כלכליות

 יוסי בין בגלוי השבוע שפרץ המאבק
 איים המיפלגה של הח״כים לשלושת דנון
לשות הימני. למערך צירופם סיכויי על

 שהם להסתבר עלול עוד המיועדים פיהם
נדוניה. כל בלי לחתונה באים

בחירות
סטייקים? או לוקש!

 יצאה בהסתדרות מרי סיעת
 ?הבטיח בדי מישפטי ?מאבק

בבחירות הוגן סיבוי לעצמה
 ציבורית חשיבות בעל מישפט ״זהו

 המחוזי השופט הכריז במעלה,״ ראשונה
 וחצי יום בסיימו מני, אליהו התל-אביבי

עדויות. שמיעת של
 בדיונים לקצר והנטייה הפגרה למרות

 המשפט, לשמיעת רב זמן מני הקדיש
 מרי סיעת של תביעות ארבע סביב שנסב

בהסתדרות:
ל להסתדרות הבחירות את לדחות •

 לידיה שיימסרו אחרי יום 65 של תקופה
הבוחרים. סיפרי
ה בשטחים הבחירות קיום לאסור •

מוחזקים.
 ו־ לישכת־המס פקידי על לאסור •

 את לייצג ההסתדרות של מחלקת־האירגון
הבחירות. בוועדת המערך

 אותיות־ של שווה מספר להדפיס •
ההסתדרות. סיעות לכל לבוחר

 ל־ הגיעו התביעות הרוחות. ?5?
 ועדת־ על־ידי שנידחו לאחר בית־המשפט

 ושני ההסתדרות, של המרכזית הבחירות
משו בנימה עדויותיהם את פתחו הצדדים

הסר מפיק בוועדה, מרי נציג גם תפת:
אפ הוועדה, יו״ר וגם מסים, אלכם טים
להי סירבו בהן־צדק, העידו ריינר, ריים
 לשווא לא ראש. בכיסוי התנ״ך על שבע

הרא בהנהגה חברים בזמנו שניהם היו
הצעיר. השומר של שית

 המאבק: החל הדמיון, "הסתיים בכך
 סיעתו אין הספרים בלעדי כי טען מסים
 שלה הבחירות מערכת את לנהל יכולה

ש ריינר, הסיעות. לשאר שווה בצורה
 השיב צימרמן, דן עו״ד על־ידי יוצג

 ההסתדרות לוועידת הבחירות אמנם כי
ב עומד שהוא הוועדה אך ארציות, הן

 אחיד, ספר־בוחרים מדפיסה אינה ראשה
 68ל״ נציגיה את לשלוח מרי סיעת ועל

 ולשנים־זדשר המקומיות ועדות־הבחירות
 את בנפרד מקום בכל לקבל המחוזות,

והתוספות. המילואים הבוחרים, פנקסי
פקי של להשתתפותם אשר חוששים.

ה ועדת בישיבות ההסתדרות מנגנון די
 מפתח על־פי המורכבת המרכזית, בחירות

פרק הסביר — המערך כנציגי מפלגתי,
 לשופט: אודן, אבי עורך־הדין מרי, ליט

מש ראשי היו כאילו דומה? הדבר ״למה
 בוועדת המפד״ל את מייצגים הפנים רד

 מס־ ונציב לכנסת, המרכזית הבחירות
בה. המערך נציגי האוצר ומנהל ההכנסה

 חבר כל כי אורן, טען הפתקים בשאלת
 בשני מצביע למשל, בקיבוץ, הסתדרות

 ה־ ולוועידה ההסתדרות (לוועידת פתקים
ל זקוקה קיבוץ חברת כל החקלאית).

 לוועידת גם מצביעה היא פתקים: שלושה
 גם ייתכן חקלאיות במושבות הפועלות.

פת בשלושה יצביעו ההסתדרות שחברי
והחב הפועלים) למועצת (השלישי: קים
 אופוזיציו־ ״רשימות פתקים. בארבעה רות
 הדגיש פתקים,״ ליותר אף זקוקות ניות

זור היריבות המיפלגות אנשי ״כי אורן,
והמצ מארגזי-ההצבעה, פתקיהן את קים

ול לוועדת-הקלפי לצאת חוששים ביעים
 אופוזיציונית.״ מפלגה של פתק בקש

ה השאלה אירגוניתז־ או מדינית
תהיה השופט בפני שתעמוד ביותר קשה

חו הכבושים. בשטחים ההצבעה שאלת
 ״כל כי במפורש קובעת הוועד־הפועל קת

הפו הוועד אישור טעונה מדינית פעולה
 לא שהוועד־הפועל קבעה מרי סיעת על.״
 הסתדרותיים סניפים הקמת מעולם אישר

 זו כי השיב ריינר המוחזקים. בשטחים
מדינית. לא אירגונית, •שאלה

 לריינר, כללית שאלה גם היתה לאורן
 ״אולי המשגשג: תיעוש קונצרן מנכ״ל
 בלתי־נכונה באינפורמציה אותך מזינים

 ריינר, של תשובתו הוועדה?״ במנגנון
 ובכושר־הניהול האישי ביושרו הידוע
או אני לוקשן. מאכילים לא ״אותי שלו:

!״סטייקים כל
ה יתן כאשר הקרוב, הרביעי ביום

לל יהיה אפשר פסק-דינו, את מני שופט
ריינר. של התפריט על דעתו את גם מוד

ופדח כפתור
 כחנא חרב ש? בזבותו
 בחירות השגה יחיו

שניאות עס
ה לכנסת שהבחירות סכנה היתד, אם

 גילויים כל ללא רציניות יהיו שמינית
 כהנא, מאיר הרב השבוע בא משעשעים,

יהו להגנה הליגה של האימתני מנהיגה
 לרצינות יתן לא הוא כי והבהיר, דית,

הזו. במדינה להשתלט
 לא אפילו גורם, שאף שנוכח אחרי

 (ראה ברצינות אליו מתייחם אינו גח״ל,
 בעצמו להצטרף כהנא הרב איים דהלן)

שהמע תנאי: העמיד אבל הימני, למערך
 באחד ממלכתי מסורתי בחינוך ידגול רך

שלו. המצע מסעיפי
 לנהל הליגה אנשי כבר החלו שעה אותה
בסג שלהם הרבי עבור בחירות תעמולת

 כפתורי להפיץ החלו הם אמריקאי. נון
שהוזמנו פח, עשויים מיוחדים, בחירות

* ©
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כהנא שד הכפתור

רצינית לא — לעגנע הליגע

ה הליגה. עבור בארצות־הברית במיוחד
 להצבעה לקרוא אמורים היו כפתורים

לכנסת. כהנא את להכניס כדי הליגה, עבור
 וחזרה לארצות־הברית שבדרך אלא
 השתבשה ״הצבע״ המלה תקלה. אירעה

ה לאנשי הפריע שלא דבר ל״הצבה!״
הכפתודיס. את לחלק ליגה

 כהנא הרבי ייזכר יהיה, שלא איך
 עם בחירות תעמולת שניהל כמי תמיד,

בעברית. שגיאות
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