
במדינה
בחז״ל ישראלים

א״עו• מ־ספר
 לאנשי צדתגועח
 עליכם המילואיס:

להפגנה להתייצב
 צה״ל במערך הבודדים השינויים אתד

 רישום היה יום־הכיפורים, מילחמת אחרי
מ ישיבת־קבע היושבים חיילי־המילואים

 מאירות״ במודעות ישראל. לגבולות חוץ
 שעל עיר׳ בכל הקונסוליות, בישרו עיניים

 נוסי* בו׳ ולציין שאלון למלא הישראלים
 לצאת ברצונם מתי האישיים, פרטיהם על

במילואים. ולשרת לישראל
ב מחזיקים בחו״ל מהישראלים רבים

 החוק כי מחרסר-ברירה, ישראלי דרכון
 את שעזב לאזרח, מרשה אינו הישראלי

 לא אלה אזרחותו. על לוותר הארץ,
ב ראו אחרים בקונסוליות. כלל נרשמו
 לישראל, לנסיעה זול אמצעי החדשה תקנה
 אחרת, בדרך לעצמם להרשות יכלו שלא

ברצון. ונרשמו
 שעבר בשבוע אנונימית. הזמנה

 שאלוניהם כי בנידיורק לישראלים הוברר
 אך — לגיוס מייועדים האישיים ופרטיהם

בישראל. למילואים לאו־דווקא
 בניו־יורק מחיילי־המילואים אחד כל
 הופיע לא השולח ששם מעטפה, קיבל
 החלטת נגד להפגנה הזמנה ובה עליה,
 הופיע המען תווית על הציונות. נגד האו״ם

מה אחד כל של האישי הצבאי דימיספר
נמענים.

 נשיאי ״מועצת על־ידי אורגנה ההפגנה
 — בארצות־הברית״ היהודיים האירגונים

רו ממונים, מנהיגים של בלתי־נבחר גוף
 למילואים, המתייצבים עצמם. בידי בם

 האישיים פרטיהם את כי לתומם סברו
ל ההגנה צבא של ללישכת־הגיום מסרו

 בילערי שימוש בהם שיעשה כדי ישראל,
צה״ל. על־ידי
 אם נשאל לא מחיילי־המילואים אחד אף

 מ־ וחומר־תעמולה הזמנות לקבל ברצונו
מקומיים. יהודיים אירגונים

 ברשימות־כתובות הבלתי־חוקי השימוש
שה כשם בארצות־הברית, לחלוטין אסור
 על- הפגנות אירגון אוסר האמריקאי חוק
זרות. מדינות של נציגויות ידי

דת
?־ פירון או נבון

 בוחש רפאל יצחק
 כדי הצבאית ברבנות

מעמדו את לחזק
 מרדכי האלוף שבוע, לפני יצא, כאשר

 מישרד־ בשליחות בחו״ל למסע פירון
 רבים הבינו לא ומישרד־חחוץ, הדתות

זו. נסיעה מאחרי מסתתר מה
תפ ממלא הראשי, הצבאי הרב פירון,

 כאשר גורן, שלמה ממנו פרש מאז זה קיד
 פירון אל רפאל יצחק שר־הדתות פנה

 דתי־ציוני, למסע־הסברה לצאת לו והציע
 הבחץ לא להצעה, התמים פירון הסכים

בה. הטמונה במלכודת
 גבון. גד תת־אלוף הוא פירון של סגנו

קוסם והדבר מרוקאי, ממוצא הוא נבון
 כוחו, את שואב רפאל כי לרפאל. מאד
 הרב במפד׳׳ל. העדות מבני השאר, בין

 נימנה למשל, אבו־חצירא, אהרון והח״ב
 רב במרץ רפאל מחזר עתה תומכיו. עם

 הוא צידו אל למשכו וכדי נבון, אחר
 של הראשי הצבאי כרב למנותו מנסה
צה״ל.
 הזה התפקיד את ממלא שבינתיים אלא
 על טענות. נגדו ואין וינה, יליד פיתן,

 החליט מפירון התפקיד את להוציא מנת
דיפ לתפקידים פירון את להעביר רפאל

 למסע- הוציאו כהתחלה קוסמים. לומטיים
 לתפקיד טירון יתלהב אם בחו״ל. הסברה
 הצבאי הרב תפקיד את ויעזוב החדש,
טוב. מה — הראשי

חי על לעיתונות הודלף כבר בינתיים
 התרגיל אך בנכון. פירון של הקרוב לופו

ש ויועציו, שר־הביטחון מעיני נעלם לא
 השבוע ממנו. מורת־רוחם את הסתירו לא

 לפחות בתפקידו ימשיך פירון :הם הדליפו
 רפאל של תוכניותיו וכל שנתיים, עוד

בתוהו• יעלו

 מדי יותר שיאני חושבים ם״ה
ראש־המיפלגה, להיות בשביל זקן

 בשביל צעיר מדי יותר שאני חושב ואני
 מיש- ׳שאמר האיש המיפלגה.״ נשיא להיות

 הדמויות אחת הוא שעבר, בשבוע זה פט
 בפוליטיקה ביותר המכובדות אך האפורות

 הליברלית, המיפלגה מנהיג — הישראלית
דימלט. אלימלך הד״ר

 תתכנס כאשר בחודש, 24ב־ ואומנם,
ה מיפלגד. הליברלית, המיפלגה ועידת
 תגיע חברי־כנסת, 13 ולה בליכוד חברה
 למרות לקיצה, רימלט של הציבורית דרכו

 ש־ בעדינות אגדכי כוחו, במלוא שניסה
 המיפלגתיים בסיגנון־החיים משתלמת אינה

זה. קץ למנוע בישראל,
 חודשים מיסטר לפני הפרשה תחילת

הו אחרים, רבים מנהיגים כמו כשרימלט,
מתפ המיפלגה בוועידת יפרוש כי דיע

 הליברלית. המיפלגה כראש הרם, קידו
 שכיח לאיום ברצינות התכוון לא רימלם

 כבד הממתינה העסקנים, קבוצת אך זה,
כ עליה קפצה זו, להכרזה רבות שנים

רב. שלל מוצאת
 הצהרתו לאחר מייד כי חשב רימלט

 המיפלגה מנהיגי של לרגל עלייה תיערך
 לפניו יתחננו ואלה ללישכתו, הליברלית

 להפתעתו, להיתפטר. מכוונתו בו יחזור כי
 זאת. ממנו לבקש מידידיו איש טרח לא

 כוונת על שוב־ושוב הצהיר הנדהם רימלם
 ׳בשתיקה נתקל ושוב שלו, .ההתפטרות

רועמת.

 השיטה
ארליך של

 שימחה ח״ב פעל עת אותה ל ^
 של השדגא-נצר שמכונה מי ארליך, ^

 יקבל הוא-הוא כי להבטיח בדי הליברלים,
 ארליך, אחריו. מניח שרימלט הירושה את

 שאר כל כמו אפור, אם־כי ערמומי, עסקן
 שאסור למסקנה הגיע זו, מיפלגה מנהיגי

המת לתפקיד לבחירה עצמו להעמיד לו
 מצידו בעיקר מתחרות, חשש הוא פנה.
 ישראל הדייר רפת-גן, עיריית ראש של

פלד.
 פוליטיות- אינספירציות לו אשד פלד,

 עיר־ כראש לתפקידו מעבר ממלכתיות,
 מועמדותו את יציג כי לארליך רמז ׳הגנים,
 כוחות כך לשם ׳מגיים החל ואף נגדו,
 ראש עמיתו, את ביניהם המיפלגה, בתוך

להט. ״) (״צ׳יצ׳ שלמה תל־אביב עיריית
 להתגבר דרך מצא הערמומי ארליך אך

ל עומדת והצעתו הציע, הוא פלד. על
בחירות תיערכנה לא מי בוועידה, התקבל

 של מקומו את וכי ראש־המיפלגה, לתפקיד
 שבה קולקטיבית, הנהגה תתפוס רימלט

 לאמיתו — שווים בין ראשון ארליך יהיה
 נוהג לידידיו המיפלגה. מנהיג דבר, של

 לא ״אני שלו: זה צעד להסביר ארליך
 דעתי את שיקבלו צריך אני תארים, צריך

החלטותי.״ את ויבצעו
 האחרונה התקופה משך חילק ארליך

 שביקרם לאנשים שונים מתארים תארים
 כדי לנטרל, רצה שאותם או חפץ הוא

 הקולקטיבית. להנהגה כניסתם את להצדיק
ה יושב־ראש בתואר נושא עצמו הוא

ב הנהלת־הסוכנות יושב־ראש הנהלה.
 את נושא דולצ׳ין, לייב אריה פועל,

 ראש־ המרכז. יושב־ראש התואר
 מראשי רכטמן, שמואל רחובות, עיריית
 יושב-ראש בתואר זכה העובדים, איגוד

 ברמן, יצחק עורך־הדין הארצית. המועצה
 יושב* בתואר נושא ארליך, של מנאמניו

 ניסים משה ח״כ הארצית, המזכירות ראש
אב ואילו בכנסת, הסיעה יושב־ראש הוא
המזכיד-הכללי. בתואר נושא שריר רהם

 ארליך, יכול כזו קולקטיבית הנהלה עם
 לעשות לאופטיקה, ׳משגשג מיפעל בעל
 גם המיפלגה, בתוך רוחו על העולה ככל

ראש־התנועה. בתואר שיישא מבלי
 כי ברעיון רימלט הד״ר השתעשע אם
 באו בידו, יעלה לא ארליך של זממו

 ב* השבוע שנערכו הפנימיות הבחירות
בה שולט ארליך פי שוב והוכיחו מיפלגה,

רימלט ח״ב
לפני

ריסלט ח״כ
באמצע

מה ברמן, יצחק עורך-הדין עמד רשימה
 שהביא והוא בליברלים, החזקים שיםאנ

 של מגש על הגדול, הניצחון את לארליך
כסף.

 היא בארליך הקשורה נוספת רשימה
 משח עומד שבראשה הסוחרים, רשימת

ה אחוזים, 10ב־ זכתה זו רשימה גיהרי.
ה רשימתו של האחוזים 50ל־ מצטרפים
ארליך. של מוצהרת

 אי- של האחד אופוזיציה, רשימות שתי
וה רנד, צבי של בראשותו גוד-העובדים

 ל* הליכוד מועמד שהיה מי של שנייה
 בבחירות חל-אביב עיריית ראש תפקיד

כשהרא נכשלו, סבידור, מנחם ,1969 של
 סבידור של וזו אחוזים 11ב־ זוכה שונה

בילבד. אחוזים 9ב-

 חדשה רוח
צעיר ודם

 הסתלקותו כי לרימלט כרזר שחיה ך•
 הוא מיסלגתו, בעיני מוחלטת היא ^
 יימלט, הפוליטי. עתידו את מתכנן החל
 ובעל לפילוסופיה דוקטור לשעבר, רב

 מנהלת שאותה פרטיים בתי-ספר של רשת
 ארליך של להצעתו תוקף בכל סירב אשתו,

 הבלתי* בתואר לשאת — למעלה להיבעט
 תפקיד — נשיא־המיפלגה של משמעותי

 פרץ של פטירתו מאז במיפלגה שבוטל
ברנשטיין.

 הרעיון כי רימלט, טען ידידים באוזני
 של בראשותו הקולקטיבית ההנהגה של

 מקווה בסתר-ליבו לכישלון. נידון ארליך,
 ׳תיכשל וחצי שנה עד שנה תוך כי רימלט,
 אח להציל ייקרא והוא החדשה ההנהגה

 לשמור החליט הוא כך לשם המיפלגה.
 מים־ ועם הפוליטיים החיים עם קשר על

לגתו.
 הוא להסכים. ארליך היה יכול לא לכך
ש מרימלט לדרוש חיה יכול לא אומנם
 שהיתה דרישה בכנסת, מחברותו יתפטר

 המעריצים המיפלגה עסקני את מקוממת
 לכל להפריע מנסה הוא אך רימלט, את

 של הפוליטית פעילותו המשך של מגמה
היוצא• המנהיג

 זה אלה חברי-כנסת שני שונים באופיים
הישר״, כ״הד״ר ידוע רימלט לחלוטין. מזה

 הוא ארליך של הציבורי הדימוי ואילו -
 התככנות רזי בכל הבקיא ערום עסקן של

המיפלגתית.
 לחזור בדרך־כלל נוהג רימלט בעוד
 באשר ורק מדי-ערב, ברמת-גן אשר לביתו

 מאוחרת שעה עד הכנסת דיוני נמשכים
 בירושלים, הנשיא במלון חדר שוכר הוא

שבהם בימים דרך־קבע, ארליך מתגורר

אדליד ח״כ
אחרי

 הופיע שבה המרכזית, הרשימה רמה. ביד
 זכתה האחרון, במקום ענווה ברוב ארליך

אותה בראש אחוזים. 50.1 של מוחלט ברוב

 המלך במלון־הפאר בית־המחוקקים, מתכנס
 ידועות רימלם של ארוחותיו בעוד דויד.

 ב* הארוחות את ארליך אוהב בצניעותו,
המפוארות. מיסעדות

 מצד תחרות של אפשרות כל למנוע כדי
ה צעדיו את ארליך כבר תיכנן רימלט
 הוא הוועידה נעילת אחרי מייד באים.
 במיש־ רימלט, של בלישכתו לשבת יעבור

 בתל- אבן־גבירול שברחוב המיפלגה רדי
 מסוג במכונית מחזיק שהוא למרות אביב.
 מרימלט לדרוש ארליך עומד ,132 פיאט

 שבה הוולוו מכונית את למיפלגה שיחזיר
 נהגו את ולפטר המיפלגה, ראש השתמש

 לנהוג, יודע אינו בעצמו אשר רימלט, של
רבות. שנים משך רימלט את שירת אשר

 מאד- רימלט של ידידים ביקשו כאשר
 בפניו טענו ואף אלה, גזירות ישעה כי ליד

ה לישיבות להגיע יקשה לרימלט כי
 הסכים יחבר, להיות ימשיך שבה כנסת,
 לריס- יותר לפיהם להסדרי-ביניים, ארליך

ב שעות מי׳ספר בלישכתו להשתמש לט
 של להסעתו שידאג הבטיח ואף שבוע,
 שיידרש פעם בכל וחזרה לכנסת רימלט
הדבר.
 סיגנון להכניס עומד ארליך כי ספק אין
 והאפודה. הישנה הליברלית למיפלגה חדש

 ודם חדשה רוח יכניס הוא חסידיו, לדברי
 ואילו הליברלים. להתחדשות ויביא צעיר,

 ה- את יכניס הוא כי טוענים, מתנגדיו
 תקופתו את תזכיר אשר לאווירה המיפלגה

במפא״י. נצר שרגא של
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