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 מראש מונעת זו ששימח חיא הצרה
 סביב משרתי-השילטון כל איחוד את

 החוק שמחייב בסי — אחד בכיר מועמד
 כיתתיות- רשימות של מגוחך מערך החדש.

 קומוניסטית- רשימה מול התייצב עדתיות
אחת. לאומנית
 משרתי־השילטונות הגיעו הגיחוך לשיא

 מטעם ערביות רשימות שתי הציבו כאשר
 יהודית־דתית־לאומנית- מיסלגה — המפד״ל

 מוכתמים הערביים חסידיה שבל קנאית
שוחרי־חטבות. כמלחכי־סינכה מראש

 מועד- התקרב כאשר הגליד. ייהוד
 ש־ שני, מעשה חכמי־חלם עשו הבחירות,

 תוכנית על הודיעו הם לא־ייאמן. כימעט
 הפעם, — הגליל״ ל״ייהוד חדשה גדולה

הגליל.״ ״איכלום של באיצטלה
ה על ידיעות־אזעקה נתקבלו בנצרת

 אדמה ש< נרחבים שטחים להפקיע כוונה
 כאשר ראשית־המדינה, בימי כמו ערבית,
 ערביי־ישראל מאדמת עצום חלק הופקע
שונים. חוקי-חמס בעזרת

 השמועות בתוספת הנכונות, הידיעות
 את למערכת־רק״ח סיפקו זו, את זו שרדפו
יותר רגישה נקודה אין הדרוש. המתח

 שריהעבודה כמו מהם׳ אחדים שילטון.
 בצורה הערבים אל דיברו ברעם, משה
 הוסיפו וכך איומים, בלשון ומשפילה, גסה

 תוצאה אולם לרק״ח. נוספים קולות מאות
 החמורה העובדה את לטשטש יכלה לא זו

עצמה.
 ראש- של יועצו בביר, ממשלתי פקיד

 טולי- שמואל ערביים׳ לעניינים הממשלה
 במערכת־הבחירות. פומבית התערב דאנו,
בטלווי ניראה הוא שולחיו, תבוסת אחרי

כש המערך, של במיפקדת־הבחירות זיה
 הוא בשידור כבעל־בית. שם מתנהג הוא
 השילטונות כמפלת התבוסה את הציג גם
 מיפלגות־ עם הממשלה של זיהוי —

טוטאליטרית. למדינה המתאים השילטון,
 עובדות בצד חלילח! להתפטר?

משעשעים. קוריוזים גם היו אלה, חמורות
 שבבר התופעה, היתה ביותר המשעשעת

 שהתבוסה אחרי בישראל. קבוע נוהג הפכה
 עם קיימת, עובדה הפכה כבר המוחצת
 רק״ח, עבור נצרת מכני 67^ הצבעת
 אליבי יש האחראים מן אחד לכל כי נסתבר

מראש. מוכן
 אחרי מיצעד-האלוסים את הזכיר הדבר

הופיעו זה אחר בזה יום-הכיםורים. מחדל

טובים. להיות חיבים אנחנו זה בגלל ולפחות חדשים אנחנו למה?
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״גולדה״ של המודעה
בווילג׳ הקטנה תל־אביב

 14.12.75ב־ תחל המכירה
31.12.75כ־ ותסתיים

ת אספקה ( ) מידי

 באדמה. הדבקות מאשר הערבית בנשמה
 עניין הדעת על להעלות היה אי־אפשר
 רק״ח של מערכה לניהול מזה אידיאלי
הגליל. בירת בנצרת,
 לאירועים מתחת אולם ונחלה. חלק

 עמוקות סיבות פועלות אלה, אקטואליים
יותר. וארוכות־טווח

 ישראל לערביי ניתן שלם דור משך
 — ביותר הטוב במיקרה — שהם להרגיש
 ונחלה חלק להם אין בי. מדרגה אזרחים
היהודית. במדינה
 קיום הממלכתי: בתחום התבטא הדבר
 במשך עליהם שחל מייוחד צבאי מימשל

״לעניי מייוחדת מחלקה קיום שנים! 17
ה במישרד״ראש-הממשלח, ערביים״ נים

 1 הערבי לציבור נפרדת ממשלה מחווה
 ובטישר- בממשלה ערבים של אי-שילובם

ועוד. ועוד דיה
 גילוי לידי הדבר בא החברתי במישור

חד להשכיר אי-חנבונות :משפיל יומיומי
 היהודיות; בערים ערביים לעובדים רים

האינטלי של והסמוייד, הגלוייה האבטלה
 המשפילים החיפושים הערבית; גנציה

 ב- ובאוטובוסים, במכוניות ערבים, אצל
 ;הפידאיון בפעילות המילחמה מיסגרת
 כשמתלהטות מדי-פעם, והתנפלויות׳ קטטות

הרוחות.
 היה ישראל ערביי של הקשיש הדור

 זה. מצב עם להשלים בלית־ברירה, מוכן,
 בעצמו, בוטח חדש, דור קם בינתיים אך

עי והשואב יותר, גבוהה בהשכלה שזכה
 בזירה הפלסטינים מהצלחות וגאווה דוד

העולמית.
 מילבד פוליטי, ביטוי אין זה לדור
ער מיפלגה להקים הנסיונות כל רק״ח.

 המיש- על-ידי בכוח נשברו נפרדת בית
 גם ובתי־המישפט. שירותי-הביטחון טרה,

מ מיזרח כרחוק מקומוניזם שרחוק מי
 ברצונו אם לרק״ח, להצטרף נאלץ מערב,
 ולמחות ערבית-לאומית במיסגרת לפעול

בישראל. הערבים מצב נגד
 לשילטון היחידה הנחמה בכיר. פקיד

ל מספק בנצרת רק״ח שניצחון היתה
 חיובי: נושא בעולם הישראלית תעמולה

 שלמה דמוקרטיה של קיומה את מוכיח הוא
בישראל.

 בנצרת כי שדופה. זו טענה גם אולם
 היהודי בציבור ייתכנו שלא דברים אירעו

בעולם. דמוקרטית במדינה או בישראל,
 במערכת- בגלוי התערבו חברי-ממשלה

כאנשי- אלא כראשי־מיפלגה לא הבחירות,

 ראש-המנד של יועץ מאותו האחראים, כל
 במיפלגת- המחלקה לראש ועד שלה

הז הם כי בכתובים והוכיחו העבודה,
 מראש, אותה ניבאו השואה, בפני הירו
 אולם הנולד. את וראו הבאות, את ידעו

ה רובצת ולכן נידחו, המלצותיהם בל
אחר. מישהו על אשמה
המתב השאלה על ענה לא מהם איש
 ראו והם המלצותיהם נידחו אם קשת:

 התפטרו לא מדוע המתקרבת, השואה את
ז בעוד־מועד

כמובן. איש. התפטר לא השבוע גם

בחדיל ישראלים
־*ורק,בניו עיבר* טר1עו

 בעברית אורות־גיאץ
 וליוררים 8לישר*לי קוראים

 ציוני בידור חמבקשים
בניו״יורק

 ראש כשנתיים לשני עד היתד. גולדה
 מועדון- היא גולדה היום ממשלת-ישראל.

בניו־יורק. בווילג׳ לילה
המ הישראלי לבידור החדשה התוספת

 בע- כדיברי ״בית־שעשועים״, היא קורי
 צחה בעיברית שחולקו במודעות עליו

 ״תל־ הבידור: תוכנית העיר. ברחובות
 מבעלי גולדבלאט, חנן עם הקטנה״ אביב

 האקורדיוניסט שהיה פטר. תובל המקום,
עלי :ואיתם ירוק, ובצל הנח״ל להקת של
אילון. וגדי יצחקי זה

 שנות בתחילת הציונות ממטרות אחת
 את יכוון עיברי ששוטר היתה, המאה

 מבטיחים עכשיו הקודש. בארץ התנועה
 את לראות אפשר ״...שוב :גולדה בעלי

 קרבי בתפקיד הראשון העיברי השוטר
 הדילי- תנועת את מטון הרצל, ברחוב
בסדר.״ שיהיה ג׳גסים

 את המציפים הישראלים, אלפי עשרות
 הם בעולם, ביותר הגדולה היהודית העיר

מהמו ובידור מזון של גדולים צרכנים
 בשבועות ישראל: שלהם, הישנה לדת

 בשדרה נתניה, מיסעדת נוספה האחרונים
 הישראליות המיסעדות לשורת השמינית,

 עיב- באותיוודניאוו קיומן את המפרסמות
דיות.
 פדי עיברי שוטר דרוש יהיה מעט עוד
בניו־יורק. הישראלים תנועת את לכוון

1996 הזה העולם


