
0 0 ה־ לכנסת הבחירות ערב 4 1
1 9 0 צבי הרמטכ״ל חמישית: 1

 בעת פרם, ושמעון בן־גוריון דויד צור,
 שנועד — 2 שביט הישראלי הטיל שיגור
 פירסום מפא״י. של בחירות טיל להיות

השילטון. יוקרת את להגדיל נועד השיגור

 טילים של החשאית ההכנה המדינה: של
ה לפני שבועות שישה ישראל. מתוצרת
 בארץ, אי־שם סודי שיגור בבסיס בחירות,

ה התעשיה מדעני מתוצרת טיל אז שוגר
 ושר־ ראש־הממשלה בנוכחות צבאית,

 משרד־ מנכ״ל בן־גוריון, דויד הביטחון
 גולדה ושרת־החוץ פרס שמעון הבטחון

מאיר.
ב היה מטר, 80 לגובה שהמריא הטיל
 אולם למדי. עלוב הישג היום של מושגים
 הטיל של שיגורו שימש ישראל להמוני
בשבו לפחות והתלהבות, גאווה של כמקור

 אלא הטיל. שיגור אחרי הראשונים עות
 ציניות. תחושות גם ליוו ההתלהבות שאת

 שנפוצה בבדיחה השאר, בין התבטאו, הן
 כל בין ופשטה הטיל, שיגור אחרי מיד

העם. שכבות
ב עכשיו מסתובבים חלל גופי ״שלושה

 הוא מהם ״האחד הבדיחה. סיפרה שמיים,״
 בים... הזמן: כל המצייץ הרוסי הספוטניק

האמרי הדיסקאבר הוא השני ביפ׳. פ...יב
 ,פאם... האות: את הזמן כל המשמיע קאי

 ,2 שביט הוא השלישי ואילו ׳פאפ... פאפ...
 אל״ף... ״אל״ף... :הרף ללא המשמיע
אל״ף...״
 כי לו הבהיר העם של הבריא חושו
 מלערבב חוששת אינה השלטת המפלגה

בצורר. לנצל מפלגה, בענייני מדינה ענייני

1 0 1 2 לכנסת הבחירות לפני חודש ניכסון ויצ׳ארד עם נפגשת מאיר גולדה 0
1 9 0 רשימת בראש לראשונה שהתייצבה לגולדה, אורגן זה מסע השביעית. 0

 הפירסומים יוקרתה, את להגדיל כדי אשכול, לוי של מותו אחרי לבחירות, המערך
שנה. באותה המערך של. הבחירות ממסע חלק היו שלה, הקניות״ ״סל על

הצליחה: שלא התוכנית

 החמישית, לכנסת הכחירות 3ר **
ג  את פאניקה תקפה שנה, 12 לפני י

 דאז. השילטון מפלגת — מפא״י מנהיגי
 נטיות את לחקור כדי שנעשו שונים סקרים

 גדולה ירידה על הצביעו הבוחרים, קהל
 לתנועת גדולה עליה ועל למפא״י הצפויה
 אפקט אחר אז חיפשו מפא״י ראשי החרות.
 ויחזיר השילטון יוקרת את שיעלה דרמתי,

 הישועה השלטת. למפלגה העם אמון את
.2 שביט הישראלי הטיל בצורת באה

 אז היו מפלגתיים, רווחים הפקת לצורך
 שלו, הביטחוניסטים וכת בן־גוריון דויד

 על לוותר מוכנים פרס, שמעון בראשות
ביותר הכמוסים הבטחוניים הסודות אחד

 הציבור של הבטחונית התודעה את צינית
 שמפא״י היא האמת מפלגתיים. לרווחים

 בטאון זאת. להסתיר ניסתה לא כלל דאז
 כי שסיפרו מודעות הפיץ דבר, המפלגה,

ה על בלעדית כתבה מכיל העתון גליון
 העתו־ בכל מפא״י פירסמה למחרת שיגור.

 הטיל את הציגה בהם גדולות מודעות נים
 הודות במדינה שהושגה מדעית״ כ״העפלה

לה.
 מערכת כל חייבת לפיו תקדים נקבע כך

 מאורע גם לכלול במדינה, הגונה בחירות
 של מניותיה את שיעלה ממלכתי, דרמתי

השלטון. מיפלגת
השבי לכנסת הבחירות ערב ,1969ב*

 הפעם עצמה, על ההצגה חזרה עית,
 גולדה של רשמי ממלכתי ביקור בצורת

ניכסון. ריצ׳ארד ארצות־הברית נשיא אצל
היועצים
הזהירו

 רק ראש־ממשלה אז שהיתד! ולדה, ■ו
 של הפתאומי מותו אחרי מינויה בזכות ^
הרא בפעם לבחירות התייצבה אשכול- לוי

 ניבאו שוב המערך. רשימת בראש שונה
 ועליה למערך תלולה ירידה המישאלים כל

כי הבינו המערך ראשי לגח״ל. גדולה

7 ו סיור (בעת דיין ומשה מאיר גולדה 4 ס ■0 1 נ  מה שד האדריכלים הם רפיח) בפיתחת 9
לקראת המערך של הבחירות״ ״פצצת להיות שנועד

 החזית לראש פומבי מישפט :השמינית לכנסת הבחירות
 רווח להפקת חבש. ג׳ורג׳ פלסטין, לשיחרור העממית

הלאומיים. באינטרסים לפגוע מוכנים היו הס מיפלגתי,

יוקר את שיעלה דרמתי מאורע איזה דרוש
 מאשר טוב טכסיס היה לא גולדה. של תה

 המעצמה נשיא אצל רשמית פנים קבלת
גולדה של מסעה אורגן וכך בעולם. הגדולה

חבש גיווגי
 לפני מספר שבועות ביותר: הנוח לעיתוי

הבחירות.
 בידי תום עד נוצל במסע ופרט פרט כל

 המערך: של הבחירות מסע על הממונים
ב וכלה הרשמיות הפנים מקבלות החל

 יהודי קהילות אצל גולדה של ביקוריה
 על בעיקר הושם הדגש אולם אמריקה.

 לחישות מסע גולדה. של הקניות״ ״סל
 הבט־ ברכש גולדה של הצלחתה על סיפר
 הוקרבה שוב בארצות־הברית. שערכה חוני

 הי- התועלת מזבח על הביטחונית הסודיות
מיפלגתית.

הבחי מסעי מתולדות אלה פרקים שני
 לצרכי הועלו לא השילטון מפלגת •של רות

 רקע לשמש יכולים הם בלבד. ההיסטוריה
 ביותר המטופשים המישגים לאחד והבהרה

ה המטוס של יירוטו :ישראל ממשלת של
 לפני ביירות של לנמל־התעופה מעל לבנוני

לישראל. והטסתו שבועיים
 מכה ישראל הוכתה לא רב זמן מזה

 בעקבות שהוכתה כשם מהממת כה מדינית
 מועצת־ בידי הגינוי רק לא היירוט. מעשה

זאת. מבטאים הטייסים וארגוני הביטחון
)18 בעמוד (המשך

_ _ _ 15 .


