
ת ר י ט !ס י ח ל
 להיות זבילבד במועט. ׳ולהסתפק רונות,

ך ו ת אבירי־האסון. בהנהגת הממשלה׳ ב
הו האם ל־ שניתן המנדאט ז

ז־ ורימלט בגין ה״ה

 שבלטו המדכאות התופעות מכל ך ^
תו המדכאה זו, בתקופה  היתה בע

הבמה. של השני בצד
 על והשלום, הקידמה מחנה בל

נעלם. פשוט ותנועותיו, דגליו כל
 סוציאלי, קול שום ליברלי, קול שום

 ולהתנערות, להתחדשות השואף קול שום
ש המייגעים המהלכים בכל השפיע לא

הממשלה. להקמת הביאו
 שי במיפלגת־העבודד״ היונים אגף כל
בכל ונדם. התקפל .רבות, כה דובר עליו
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זו. במערכה כלשהו מעותי
 לגולדה עזרו הן קיומן בעצם אמנם,

״ממשלת־ד,חירום״ הקמת את למנוע מאיר
 בין גדול הבדל באמת יש האם אך —

 ממשלת לבין גולדה־דיין־גלילי •ממשלת
 יכול בגין היה האם 1 גולדה־דיין־בגין

 יותר קיסינג׳ר של במאמצי־השלום לחבל
 רימלט היה האם גולדה־דיין? מאשר

 מזו גרועה סוציאלית מדיניות לנהל יכול
 כלשהו שינוי הל האם בר־לב?—ספיר ישל

 שגח״ל אחרי ממשלודגולדה במדיניות
י 1970ב־ ממנה פרש

מפ ׳לממשלת־חירזם התנגדה לא גולדה
 היא אחרת. מדיניות לנהל רוצה שהיא ני

 שמיפלגתה בממשלה רצתה לא פשוט
 מוכנה היתד, כך לשם במיעוט. בה תהיה

ברק״ח. אפילו להיעזר
ש הממשלה של טיפה לגכי אך
״טיב״ על לדבר מותר אם — קטה

 הקטנות הסיעות מילאו לא -
כלשהו. תפקיד
ממשלת־מיעוט, הרכבת על דיון בשום

 סיעת הוזכרה לא בה, התמיכה על אף או
לתחום. מחוץ הושארה היא מוקד.

 כדחליל שימשה לזכויות־האזרח הסיעה
 המפד״ל, את בו להפחיד כדי ספיר בידי

לקוא בחשבון הובאה לא היא גם אך
הר על להשפיע יכלה לא וממילא ליציה,

ותוכנה. כבה

יחד! יחד! יחד!

ה הגורמים שכל מצב נוצר כף
 ל• אחרת או זו בצורה שואפים
נוט — וקידמה שלום של מישטר

לחלוטין. רלו
 כמו בבחירות, שנכשלו הסיעות רק לא
 מוטי כמו ברחוב, המפגינים .רק ולא מר״י,

ש הקטנות הסיעות כל גם אלא אשכנזי,
 הקידמה אנשי כל עם יחד לכנסת, נכנסו

 לגמרי יצאו — ובמפד״ל בל״ע במערך,
הכוחות. ממישחק
 כרבע, בוודאי, מקיף, כולו זה מחנה

 הישראלי. הציבור מן כשליש, אף ואולי
 בעל כוח להיות היה יכול התאחד, אילו

ה והחוגים התנועות אפילו רפה. השפעה
הת אילו לכנסת, להכניס יכלו קיימים
 שאי- חברי־כנסת, 10 בת סיעה אחדו,
ממנה. להתעלם היה אפשר
ד לחוס נידון לבד, מהם אחד כל
טראגי. אונים

 מצלצלת סטירת־לחי היא זו משלה ץץ
בישראל. אדם לכל מאיתנו, אחד לכל
 כל של בפרצופו יריקה היא

 הגהינום מן חי שחזר קרבי חייל
המח אנשי על לוהט זעם כשבלבו

מוחלט. לשינוי יוקדת וכמיהה דל,
ל שנדר, קצין בל של בלבו דקירה היא
 לשיקום חייו את להקדיש המילחטה, מחרת
מחדש. ומערכותיו ערכיו לבניית צה״ל,
 את שראה חושב, אזרח לכל עלבון היא

 אחרונה אזהרה :שהיתר, כמו המילחמה
ולהידרדרות. להסתאבות קץ לשים למדינה

 חוסר־ החוצפה. ממשלת זוהי
 הציניות דגל. לה משמש הבושה
ניצחונה. את בה חוגגת

 שונאים כשהם מאונס, הדבוקים רגל, 1*
לזה. זה זקוקים אך רעהו את איש

 הרת- האשה עומדת בראשה
 לכרוע צריכה שהיתה האסונות,

 הקברים, 2500מ־ אחד בל ליד ברך
מהם. אחד מכל סליחה לבקש
 עזת־ בגאווד, נואמת היא זאת תחת

 וממשלתה שהיא ׳מלא בפה ומכריזה מצח,
ממעשי באחד אף שגו לא מעולם, טעו לא
נכונות. היו שתפיסותיהן וממחדליהן, הן

 זו, אשה על להגיד אפשר מה
לעי המדינה, נשיא מול העומדת

 הטלוויזיה, צופי אלפי מאות ני
״ממ את עילאי בסיפוק ומציגה
 כל של רשימה — החדשה״ שלתי

 איש- לאחד, אחד פושטי־הרגל,
לג הספיק בכר שבו במקום איש
ץ למדינה האסונות למירב רום

 חדשה ממשלה נתקבלה לא עולם **
 בוז, של אחידה כה :בתגובה בישראל 1*

זו. ממשלה כמו
 בק־ אצלנו מלווה ממשלה כל הקמת

 ב־ ,כיסאות על במריבות אישיות, טטות
 היו כאילו עקרונות, של מקח־ומימכר

 במיקצת, מבחיל זה הכרמל. בשוק דגים
נורא. לא זד, אבל
 מחול- את שכללה הדתית, ההצגה גם

 של הקומדיה יהודי״, ״מיהו סביב השדים
 האנטי- והססריפ-טיז הראשית הרבנות
 חרגה לא — המפד״ל עסקנות של אירוטי

הרגיל. גועל־הנפש מגבולות
 המייחדת החדשה, התופעה

 השפל הניסיון היא זו, ממשלה
 בלב ביטחונית פאניקה ליצור
 כדי ואימהות, אבות אלפי מאות
העלו לתימרוניהם הסוואה לספק
כושלים. עסקנים של בים

הכי ביום זו חבורה של פשעיה אחרי
 למטרות ביטחוניות חרדות ניצול פורים,

שלא-יכופר. חטא הוא פרטיות
הממש נולדה הזה החטא מתוך

 דמותה את מראש הקובע הוא לה.
 נקודת■ את מסמן הוא המוסרית.

ההידר הגיעה ככר שאליה השפל
 כלפי — תמשיך היא מכאן דרות.
מטה.

ב שנתקל פאניקה, לפברק נפיץ ך*  והציבור, ׳מצד ולעג זילזול של חומה ) ן
 של ■מערומיו את לכסות כדי דרוש יהיר,
ואובד־עצות. מוכה־פחד אדם

ביט עתה הופקד זה אדם כידי
כניה. חיי ונמסרו המדינה, חון

 לממשלה, להצטרף שלא החליט דיין
 חזר הוא ועדת־אגרנט. מפני שפחד מפגי

 פחד עליו שנפל מפני בבושת־פנים, בו
- יותר עוד גדול  במקומו יבוא שמא י

 יצחק ופופולרי, יעיל מוסמך, שר־ביטחון
 השליטה את לצמיתות ממנו וישלול רבין,

מערכת־הביטחיון. על

 הראשונה. של קאריקטורה היתד, השנייה
 1967ב* שנבעה האמיתית, החרדה במקום

המגו הניסיון בא העם, של לבו ממעמקי
מנ באמצעות סינסתית, חרדה לייצר חך

שטיפת־המוח. גנון
מצ לא אך — מגוחך ניסיון

חיק.
 דיין משה שיבת של משמעותה מה כי

ן למישרד־הביסחון
 להתחדשות תיקווה לכל מכת־מוות זוהי
 האנשים בל של המוראל הריסת צה״ל,

 ממילחמת המסקנה את שהסיקו הטובים
 את לבנות מוכנים והיו יום־הכיפורים

 הוא דיין אלה, כל בעיני מחדש. צה״ל
 לשחיתות־ אישי מופת ד,הסתאבות, סמל

אינ של מוקד ולדדיפת־הנאות, המידות
 לקלות־ דוגמה וכיתתייות, אישוות טריגות
המחשבה. ולהתאבנות הדעת
 יכול מישרד־ד,ביטחון בראש חדש איש

 לזינוק האות את לתת זו, בשעה היה,
 והחזרת פירות־הבאושים לביעור חדש,
זוהרו. לימי צד,״ל

 הוא זה למקום דיין החזרת
מחירו. את נשלם שכולנו אסון,

■ ! ■ ■■
 מנדאט לה שיש טוענת זו משלה

הבוחר. מטעם *■/
? האמנם
קו את שנתנו הפוחדים, האם

ז להנהגה התכוונו המערך, לם ו ז
שברא רשימה בעד הצביעו הם אמנם,

 ■ושאר דיין משה מאיר, גולדה עמדו שה
פושטי־הרגל.

ה ברירה. להם היתה לא אך
 המילחמה. לפני נסגרו רשימות

להצ הקריאה את שמעו הבוחרים
 את לחזק כדי המערך, בעד ביע

 ו־ לשלום״ מנדאט ו״לתת היונים
מבפנים.״ ״לשנות

 של לממשלה המנדאט את גתנו הם האם
1 גולדד,־דייו־גלילי

 היתד, מטרתם כל האם — ל״ע בוחרי
ז לשלישייה האוזנר גידעון את להוסיף ו ז
הבוח מבין מישהו לעצמו ׳תיאר האם

ש למחרת־המילחמד״ המבוכה בימי רים
קו ממרכיבי לאחד קולותיהם את ינתנו

 תקום רעידת־האדמה אחרי כי זו, אליציה
 :מוכה חבורה אותה עצמה, הממשלה אותה

 פניה את לכבוש צריכה שהיתר, ועלובה,
שעוללה? מה כל אחרי ■באדמה

 בליל־ הכחירות נתקיימו האם
 לממשלה לצרך כדי הסילווסטר

 לבוחר שהוצג אוזן, אחרון את
 המע■ רשימת של 107ה- במקום

ז רך
■ ! ■ ■

ה של העלוב חלקה את לציין ש *
זה. במישחק אופוזיציה

 שלאחר השבועות עשרה בבל
 אך זה מצד נשמעה לא הבהירות

 השילטון מן לסלק אחת קריאה
פושטי-הרגל. את

ה על הליכוד רכב הבחירות, ליום עד
 ממנו קפץ הוא המחדל. של השחור סוס

הקלפיות. שנסגרו אחרי אחת שניה
 הפציר, דרש, ביקש, תבע, מאז

או שיצרפו והתחנן זעק, התחנך,
לממשלה. תו

ו ז י ז ממשלה א
חי ״ממשלת לאומי״. ליכוד ״ממשלת

רו עוושד, זה פופולרי. זד, יפה. זה רום״.
 ותמימים, טונים אנשים הרבה על שם

 מריקים כאשר דום לעמוד ■תמיד המוכנים
הלאומית. האחדות בשם כיסיהם את

ו אבל ז י הי* ליכוד ממשלת א
ו לקוםז־ צריכה תה ז י  מכד א

ז שלת*חירופ
הנלה נכונותו את הסתיר ■לא ד,ליכוד

גול- תעמוד שבראשה לממשלה לרוץ בת

 — יונים פני לפניו המעמידים הבוסים
 — אלון ייגאל אבן, אבא ספיר, פינחס

 כולם על ועלז גילדה, אל ארבע על זחלו
לתפ לחזור בטובה שתואיל בתחנוניהם,

 הקריאה רבים. כה לאסונות גרמה שבו קיד
 למישדד־ לחזדר בטובו שיואיל לדיין,

 מיפלגת־ד,עבודה במרכז נתקבלה הביטחון,
 נימנעים. וללא התנגדות ללא אחד, פה

 ד,סיפ־ של היוני החלק התיקים, בחלוקת
האח המקום בחשבון. הובא לא אף לגה
המקו אדם יריב, אהרון על־ידי נתפס רון
בלשונו. והדובר לדיין רב

ש הוכיח המיפלבה של המרכזי ׳החלק
 הידבקות מילבד לו, איכפת לא דבר שום

 המנהיגות את לקבל מוכן הוא בשילאון.
 מי עצמו. את להציל כדי ׳ודיין, גולדה של

 — זו בקבוצה שהיא תיקווה כל שתלה
 מוכרח — העתיד לגבי הן ההווה, לגבי הן

סופית. ממנה להתייאש עתה
 נפלה לא מאיר גולדה בפני בתחנוניה

 ה־ הרמזים הולכי־קאנוסה. משאר מפ״ם
 את להחליף הצורך על מפ״ם של עדיני■

באיבם. בעודם נחנקו דיין,
 רמזים אפילו .השמיעו לא ל״ע
נאמ כשיפחה התנהגו הם כאלה.

ה במישפחת הנעשה שכל נה,
לה. נוגע אינו אדונים

 אולי זאת תהיה זו, הכרה תחדור ם
£ ■ממש של היחידה החיובית התוצאה \
זו. לה

 סטי' מהווה הקמתה שעצם מפני דווקא
 היא במדינה, ׳והגון טוב אדם לכל רת־לחי

לתחייתם הדרושה הדחיפה את לתת עשויה
 אלף שמאה דיין משה התפאר 1967ב״

 למישרד־הביט־ המיסוד,ו מצריים חיילים
 גבי על לשם ■לרכב ניסה הוא 1974ב־ חון.
המהדורה אולם סוריים. חיילים אלף מאה

 דיין, משה יהיה ששר-ביטחונד. מאיד, דה
 ואנשי־המחדל פושטי־הדגל שאר ושכל

 הקודמים. תפקידיהם את בה ימלאו
עק* בענייני ״גמיש״ להיות הבטיח הוא

 למערך שמחוץ הקטנות סיעות ך*
מיש- ■תפקיד למלא הצליחו לא ולל״ע | ן

החיו ■והמאוויים הכוחות של ולאיחודם
ה למען הישראלי, בציבור הגנוזים ביים

וההתנערות. התחדשות
הלוואי.


