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 בערבי־שבתות, הטלוויזיה ׳וכוכב שמריהו
הדתי. במימהד מורד הוא

 לענייני־דת יועץ מינוי המפד״ל, בעיני
 שהרי צורב, עלבון מהווה מאנשיה, שאינו
 המפד״ל כאילו להתפרש עלול זה מינוי

 אך זה. בשטח דייה פעילה אינה עצמה
 חסותו תחת נלקח אבידור שהרב כיוון

 לשמירת החילוני בן־בריתו ארצי, של
 מתעלם המובילה, הקבוצה אנשי ׳זכויות

הרב. של מפעילותו בסוק

היחידי השיפור
תנועה —

 ומנהל ראש־העיר סגן שיסמן, ויד ץ*
 במאבק איש־המפתח הוא אגף־התנועה, 1

המובילה• הרביעייה לבין צ׳יצ׳ בין
 דברים כמה להזיז הצליח הנימרץ שיפמן

בצי חיובי בדימוי וזכה התנועה, בתחום
 ״לתל־ עבודתו: צורת את מסביר הוא בור.

 אבל ארוך, לטווח תוכניות־תנועה אביב
 5—10 בעוד רק בהן ירגיש ברחוב הנהג

 בניהול־ הוא קצר לטווח הפיתרון שנים.
 ניצולת להשיג אפשר זו בדרך נכון. תנועה
הקיימת.״ במערכת יותר טובה

ה התקציב במיסגרת כי, הוכיח שיפמן
 במערך חשובים שינויים לחולל ניתן מוקפא

 הצירים בנושא היה כך בתל־אביב. התנועה
שנס ראשיים עורקים בשיחרוד המהירים,

וב נכונה, לא רמזורים מערכת על־ידי תמו
 במרכז- הציבורית התנועה הסדרת נושאי
 לתל- העיליים הגשרים עידן והחדרת העיר,
אביב.
 יבוא הליכוד, של פנימי הסכם לסי

 בג- הליברלית. מהמיסלגה תמיד ראש־העיר
 סגניו, לבין צ׳יצ׳ בין הסיכסוכים בור

 דבר של בסופו כי גריפל מחוגי הודלף
 הוא וכי בילבד, עצמו את צ׳יצ׳ מייצג
שו הפוליטיות ודיעותיו לליברלים, הוצנח

 ׳צייצ אם כי נלחש הליכוד. של מאלו נות
 ימלא ושיפמן — יודח הוא מלחצו, ירפה לא
כראש־העיר. מקומו את

 תגרום לא זו, גירסה לפי צ׳יצ׳, הדחת
 שא-ש משום בקואליציה, ממש של זעזוע כל

 צ׳יצ׳, אל יצטרף לא הליכוד חברי מבין
ייפגע. לא הקואליציוני ׳והרוב

תת שההדחה רמזו, אף הדלפות אותן
 למנוע כדי וזאת הקרובים, בחודשים קיים

הב לקראת עצמו לבנות הזדמנות מצ׳יצ׳
 וייעלם שיישכח כדי — להקפיאו חירות,

הפוליטית. הזירה מעל
 הדלפות של יותר יסודית בדיקה אולם

שיס ממש. כל מאחריהן אין כי מגלה. אלה
 •ומתכוון הנוכחי, מתפקידו שבע-רצון מן

 בד־וק לכנסת, כבקרש-קפיצה בו להשתמש
.ארליך. שיימחה ורבו, מורו כמו

 זהירות נוהג במיקצועו, סוהר שיפמן,
 הבחירות לקראת כי יודע, הוא מירבית.
 יציב רשימתו, את המערך יריענן לעירייה
 כדי נבון די הוא בכירה. אישיות בראשה

 בכס לזכות ׳סיכוייו זה שבמיקרה להעריך,
להס מוכן אינו והוא קלושים, ראש-העיר

נועז. כה פוליטי בהימור תכן
 לגריפל״להשתמש מניח הוא חוץ, כלפי

 יודע, עצמו גריפל שאפילו דומה אך בו.
 מהווה ראש־העיר, לבין בינו בדו-קרב כי

כדוד-סדק. שיפמן

צ׳יצ׳
פוליטי כתינוק

 צייצ׳ את מכנה המובילה ׳כיעייה
נימוסים חסר ו״פלאח פוליטי״ תינוק

 טרם הרביעייה שאנשי דומה מעודנים״.
העי ראש של הרבה ערמומיותו על עמדו
 כשב-דיו נגדם להיאבק לו המאפשרת רייה,

קלף־הניצחון.
 צ׳יצ׳ כי העלתה, מדוקדקת הערכת־מצב

 אפשרית. התפתחות בכל דמות־המפתח הוא
 ולא בלעדיו, חסרי-אונים הליכוד אנשי
 זו, למסקנה שהגיע ברגע להחליפו• ניתן
 המים- העסקנים נגד במילחמת-התשה פתח

המע ניצב כשמנגד עליו, שניכפו לגתיים
 ערקו מנהיגיו שמרבית ומובס, •מפורר רך,

 להוות מסוגל אינו יזה ובמצבו מהמערכה
נגדו. ממש של יריב

 כ- מכהן שהחל אחרי ספורים חודשים
 נבחרי מבין שרבים צ׳יצ׳ גילה ראש-עיר,

 דבר מבינים אינם שבראשותו, הקואליציה
מיקצועיים. בנושאים
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 שלרוב צר, מיפלגתי אינטרס רקע על באו
 לא־פעם העיר. של לאינטרסים בניגוד עמד

 בית־ספר פתיחת על החלטות כי גילה,
 לחץ רקע על באו כביש, סלילת או חדש,

המיפלגה. של שכונתי סניף של
 ותיק עסקן הליברלים, נבחר מר, צבר

 שבשעתו הליברליים, העובדים איגוד של
 פרישתו וסיבות העירייה פקיד בעצמו היה

 עוזר־ראש-העיר הוא בערפל, לוטות ממנה
 צ׳יצ׳ גילה לאחרונה רק לענייני־מנגנון.

ר כי  ארוך, לטווח העירייה, את סיבך מ
 שעה לירות, מיליוני של מיותרת בהוצאה
לעוב מוגדלות פנסיות נדיבה ביד שחילק

העירייה. די
 פגיעה
ללא-תגאי

 ביכולתו שאין למסקנה הניע יצ׳
ה הפוליטיים הלחצים מהם לבדוק

 לו שמגישים הצעה כל מאחרי מסתתרים
 יועץ, לעצמו לקחת החליט הוא • סגניו.
 השורר בתוהו־ובוהו סדר להשליט שינסה

 קבלת-ההחל- הליכי את ויבדוק בעירייה,
טות.
ליש* וקיבל ברון, נתן לעירייה הובא אז

 ברון, ראש־העיר. של ללישכתו צמודה כה
 לשעבר, אחרונות בידיעות בכיר כתב ),38(

 לשלמה ניהל לעיתונאות, בית־ספר מנהל
 שיטת על־פי מערבת־ד,בחירות את להט

 לניצחונו רבות תרם האישיות, הבחירות
 אריה של יועצו גם משמש ברון צ'יצ׳. של

 במאבקו הסוכנות של בפועל יו״ר דולצ׳ין,
אלמוגי. ביוסף

 ההדוקים יחסיו את מכירים העסקנים
 זאת, מפרשים והם ראש־העיר עם ברון של

 המרכזי תפקידו כאילו גריפל, בהדרכת
 ד,בחי־ מילחמת את להכין הוא ברון של

.1977 לשנת צ׳יצ׳ של רות-ד,אישיות
 רמז כל תוקף בכל מכחיש עצמו ברון

הבחי בעניין מטפל אינו שכלל וטוען לכך,
 ינהלו מסע־הבחירות שאת להניח יש רות.

 כאנ- המועסקים סלע, •ואורי גלבלום אריה
צ׳יצ׳. של שי-יחםי־הציבוד

 הסערות את מקבל צ׳יצ׳־בריון הצמד
 המוביל, הצוות אנשי שמקימים האחרונות
 בשלוות- ׳עמדותיהם, הגנת על הנאבקים

נפש.
ב ששימש שראש־העיר, היא התחזית

 בסיני הכוחות-המשוריינים כמפקד שעתו
 אותם ממושכת, במילחמת־התשה ישתוק,
 לעבוד, חפץ הוא אין שעימם עסקנים
 לא לעירייה הבאות הבחירות מועד ולקראת

יצי של באיום לנפנף צורך אפילו לו יהיה
עצמאית. ברשימה אה

 בעיני ■המיפלגה עסקני — המובס האוייב
 להיכנע זו, הערכה לפי יצטרכו, — צ׳יצ׳

 יסלק הרשימה, את ירעגן הוא ללא-תנאי.
 אנשי־ תחתם ויכניס רבים אנשי־מיפלגה

 מלחץ מנותקים בתחומם, מומחים מיקצוע,
■מיפלנתי.
 נוספת. ציפור צ׳יצ׳ יהרוג יריד. באותה

 שתלו הציפיות מן רבות כי היא עובדה
 תל-אביב העיר נכזבו. בצ׳יצ/ הבוחרים
 של •מידה באותה יותר או פחות מתפקדת

 שילטון תחת בעבר, שתיפקדה כפי הזנחה
 בה חל לא התנועה, מתחום לבד המערך.

ממש. של שיפור כל
 מיליארד של בחובות שקועה העירייה

 צמודים רבים חובות בקירוב. לירות וחצי
.40.־/״ עד של בריבית נלקחו אחרים למדד,
 בתקופת דברים לשנות אי-יכולתו את

 אותם על צ׳יצ׳ יטיל הראשונה, כהונתו
לה מעוניין הוא שאותם עסקנים־נבחרים

 כמי להופיע יוכל הציבור ולפני רוס,
 את יציל שלו, השנייה הכהונה שבתקופת
נוספת. •משקיעה תל-אביב

(שיחזור) הפיצוץ כרגע שישבה בפי כוהדנה, מישפחת
מאורגנת לשינאה אובייקטים

 כולם השייכים הגדולים, העיתונים על-ידי
 קודם־כל זו אלימות מופנית הקיצוני, לימין

ש ה״אידי־אמינים״ נציגי־עויבדים, נגד
מאורגנת. לשינאה אובייקטים הפכו

 גם דיבר הדינאמיט מצודה. על מצוד
אחר. רקע ועל אחרים• במקומות

 כבר הפכו תנועת-החרות של חובותיה
 הנושים הישראלי. הפולקלור מן חלק

 על צבא כמו זאב, מצודת על צובאים
 להמולת־הקרב נוסף החודש מכותר. מיבצר

 מראשי שניים של בתיהם ליד חדש: קול
 לדעת מיטעני־נפץ. התפוצצו חרות מנגנון

 חוגי של תזכורת מעין זו היתד, הכל,
 לגבות עצמם על שקיבלו העולס-התחתון,

הנואשים. הנושים בשם התנועה מן חובות
 המיקרים ברקע הרב השוני אף על

 :משותפת בשורה להם היתד, השונים,
 מתרופפים הישראלית החברה חישוקי

ומתפרקים.

 סואץ- בדרך ,101 הקילומטר ליד פורים
קאהיר.

 101 וצץ. המיסתורי המיספר חזר השבוע
 הצעת- בעד האו״ם בעצרת הצביעו מדינות

 ל- אש״ף את להזמין המצרית ההחלטה
 25ו־ נגד, הצביעו 8 רק וועידת־ז׳נבה.

נמנעו.
יש ממשלת דוברי מוחצת. תכוסה

 המוחצת התבוסה את לתרץ •ניסו ראל
 נגדנו, כולו העולם השיגרתיות: בסיסמות
 אפשר באו״ם, אוטומטי רוב יש לערבים

הדיברות״. עשרת ״נגד גם רוב בו לגייס
 נמצאו אם הפוכה. כימעט היא האמת

 זו, בהצבעה לישראל שהצטרפו מדינות 7
 — לישראל אהדתן ביגלל רק זה הרי
עצמה. להצעה השלילי יחסן מפאת ולא

 בשעה היא, המכרעת המדינית העובדה
ת מדינה אף שאין זו, ח התו בעולם א

 מן השולל ישראל, ממשלת של בקו מכת
)20 בעמוד (סוף

במדינה
העם

דינאמיט ד3•ז־ ■1א1

 הברגים מתרופפים באשר
 החברתיים, החישוקים ומתפוררים

 מימען 7ש תורו מגיע
הומר־הגפץ ־

 הבריטי המנדאט נגד המאבק בשיא
 שפיזמונו שיר־וזחבלניס, בפלמ״ח •נולד

 ידבר ״ואזי הרוננות: במילים נסתיים
!״דינאמיט
 — השיר את לחדש היה ניתן השבוע

שוב דיבר הדינאמיט הפוך. רקע על אך
 הדי- זר. אדיב •נגד לא הפעם אך —

עיבריים. בבתים דיבר העברי נאמיט
ש מעשה־ד,זוועה ״אידי־־אמינים״.

 בוצע ביותר הרבה התדהמה את עורר
 ליד חומר־נפץ מיטען התפוצץ שם בחדרה,

 ועד־עובדים. חבר בור,דנה, רפי של דירתו
 יכלה אך ילדים, שישה קל פצעה הפצצה

נפשות. עשרות לקטול בנקל
 בין תחילה — סיכסוך־עבודה היה הרקע

 בין לאחר־מכן עצמם, ילבין חברי־הוועד
ולבסוף ההסתדרות, מוסדות לבין הוועד

 בית־ הנהלת המיפעל. לבין הוועד בין —
 מודעה לפירסום שמסרה אליאנס, החרושת

 מיהרה הפיצוץ, לפני הוועד, את המגנה
 באותו עוד — לפרסם הפיצוץ עם מייד

ה שנייה, מודעה — העיתון של גיליון
המעשה. את מגנה

 סיב־ כל כמו •מסובך, היה הפיצוץ רקע
 היה עצמו המעשה לקח אך סוו־עבודה.

 חדלה שההסתדרות אחרי בתכלית: פשוט
 כלשהי, מוסרית סמכות בעל גוף להיות
 כגוף חבריה אמון את שאיבדה ואחרי

 להפקרות השער נפתח אותם, המייצג
ולאלימות.

המתנהלת השיטתית ההסתה רקע על

הפיצוץ אחרי בוהדנה אסתר
הסתה של אווירה

מדיניות
ם 101 קנמזדו ל ש!ב הו

 ב;זך הצביעו מדיגות 101
— לדכבה ״ף אש הזמנת

 מדינה אף אץ למעשה אך
ישרא? בעמדת התומכת אחת
 בתולדות ושוב שוב חוזר 101 המיספר

ישראל.
 בפיקודו ,101 היחידה זו היתד, תחילה

 ״פעולות את שביצעה שרון, אריק של
 — הראשונות 50ה־ שנות של התגמול״

 קיצונית. במחלוקת היום עד השנויות מהן
יום־הכי מילחמת נסתיימה לאחר־מכן


