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מטוסי אלה היו האם
 דתי, עיתון של כתב או ,15האפ-

הממשלה? ?התפטרות שגרמו
 ודאי יהיו יכתבו, שעוד בדברי־הימים

 בדיוק שגרם מד, לגבי חילוקי־דיעות עוד
 928 אחרי רבץ, יצחק ממשלת לנפילת

בחונה. ימי
האמ 15־2הא מטוסי לכך גרמו לכאורה

 כמה לישראל שהגיעו הראשונים, ריקאים
 על אמר שתוכנן. מכפי יותר מאוחר שעות

 הוא 15״ד,אפ־ עוזיאל: מאיר הסטיריקון כך
 יותר אבל הקול, ממהירות מהיר יותר מטוס
 עזר ואילו השבת.״ כניסת ממהירות איטי

 יירוט מטוס הוא 15״ד,אפ־ פסק: וייצמן
 ולהפיל ליירט מסוגל שהוא מעולה, כה

ממשלה.״ אפילו
 להתפטרות שגרם האיש מעשי, באופן
ה קצובר, ישראל הוא השבוע רבץ ממשלת

 אגודת־יש־ פועלי יומון של הצבאי כתב
שערים, ראל,

 השיער, אדום קצובר, טיפשית. סיכה
 פועלי של הפרלמנטרי כמזכיר גם המשמש

 מודאג שהיה הראשון הוא אגודת־ישראל,
לג עלול המטוסים, פני קבלת שטכס מכך
השבת. לחילול לו רום

 כניסת לפני להגיע עמדו אומנם המטוסים
 בזמן יחזור איך דאג קצובר אבל השבת,
השבת. כניסת לפני לביתו, הטכס ממקום

 חיל־האוויר, למפקד קצובר טילפן נרגש
 את יפתור שזה כדי פלד, בני האלוף

 לדבר אפילו סרב השחצן, פלד בעייתו.
לנפי בכך שגרם האיש שהוא ייתכן עימו.

הממשלה. לת
 של התייחסותו מחוסר שנעלב קצובר,

 הרב את להזעיק מיהר אליו, פלד האלוף
ית שזה כדי פא״י, מנהיג כהנא, קלמן
 היה זה בשלב השבת. חילול נגד ריע

 במסוק קצובר את להטיס כבר מוכן צה״ל
מאוחר. כבר היה אבל לביתו. מייוחד

 ככדור־ הדברים התגלגלו ואילך מכאן
 שהסיבה ייתכן לעצרו. ניתן שלא שלג

 אבל טיפשית, היתד, הממשלה להתפטרות
מ יותר להועיל יכולה לפעמים, טיפשות,

חכמים־בעיני־עצמם. מעשי

ת פלגו מי
ך ארוכה ר ד פי ה ל ק ל

 התמונה נראית כף
 מערכת בראשית

1977 הבחירות,
 נכנסה מוקדמת, הכנה ללא במפתיע,

הבחירות. ,לעידן המדינה
רחו הבחירות ניראו השבוע בראשית

 לא הזמן אך באופק, הסתמנו ד,ן קות.
ב הבחירות עמדו השבוע, בסוף דחק.
קדח בהכנות פתחו המיפלגות וכל שער,
לקראתן. תניות

 השבוע, ההיערכות תמונת היתד, זו
המירוץ: בראשית

ד • עי מ  כי ספק כימעט אין :ה
 ישתדל וכי בראשו, יעמוד רבין יצחק
 למען לפעול שמסוגל כמי לבחירות ללכת

 המדינה. ביטחון על לוותר מבלי השלום,
 מפ״ם יתפלג. לא המערך כי גם ברור

 תבסס מיפלגת־ד,עבודה כאשר תפרוש, לא
ה נושא על שלה מערכת־ד,בחירות את

 המערך מן מפ״ם שפרישת גם מה שלום.
 מתנגדיה, בידי תתואר, הקיימות, ■בנסיבות
 והתמוטטות הפאשיזם לפני הדרך כסלילת

תנועודד,עבודה.
 במצב לבחירות ייכנס הליכוד •

 קרוב השנה להחזיר חרות התחייבות קשה.
ב קשה תחבל לבושיה ל״י מיליון 20ל־

 כרגיל יתארגן הליכוד אולם הכספי. מאמץ
 מנחם של דיגלו תחת לבחירות ויילד
 מביא רבין של המערך כי שיתריע בגין,

 יהיה המערך, כמו מחדש. לחלוקת־הארץ
 הבחירות את למקד אינטרס לליכוד גם

השלמה. וארץ־ישראל השלום בנושאי
ה במצב נמצא החופשי המרכז #
 שמואל טעה תמיד, כמו ביותר. קשה

אפ כל לו אץ מהלכיו.* בעיתוי תמיר

 מחרות תמיר פרש שעברה בפעם •
שהכ ששת־הימים, מילחמת לפני בדיוק
לממשלה. גח״ל את ניסה

 והוא ידין, ייגאל עם להתחרות שרות
 ידץ. לבין הליכוד בין כליל להישחק עשוי
להצ נואש באופן תמיר ינסה כך משום
 אך לל״ע, או החדשים הגופים לאחד טרף
לקבלו. מתלהב אינו איש
 מיפלגותיהם, כל על הדתיים, •
שיגר באופן מערכת־הבחירות את ינהלו

אי מפני יהיה שלהם העיקרי החשש תי.
 החדשות. המיפלגות לטובת קולות בוד

 ל- תעזור לא הממשלה מן הפרישה
מפד״ל.

 קשה במצב הם אף נמצאים ״ע ל י•
 מרבית איבוד של החשש ביגלל ביותר,

 מעוניינים הל״ע היו לכן לידין. קולותיהם
 לממ־ הפיכתה לפני הממשלה מן לפרוש

 מע- את לנהל מוכרחים הם שלת־מעבר.
 ולשם כמיפלגת־אופוזיציד״ רכת־הבחירות

 שולמית את לקלוט מעוניינים הם כך
 להם יעניק שזה תיקווה מתוף אלוני,
ידין. מול יותר, חדשה תדמית

הבחי מכל הרגל את פשטה ר״צ •
ל אין לידין. יעברו קולותיה רוב נות,

 אחוז- את לעבור רב סיכוי אלוני שולמית
לק מעוניינת אינה ידין רשימת החסימה.

 שאי־ כאישיות שנודעה מפני אותה, לוט
ה תיקוותה פעולה. עימד, לשתף אפשר

 לקבל תוכל שם לל״ע, להצטרף אחרונה:
ברשימה. השלישי המקום את

הגדול. הנעלם היא ידין רשימת •
 מאבק־הבחי־ את להעביר רבץ יצליח אם

 רוב את ידץ יאבד חוץ, לענייני רות
 המערכה, במהלך כי להניח סביר קלפיו.
 הרשימה תאבד הקלפי, ליום ועד מכאן

 השאלה שלה. הילת־ד,חידוש את בהתמדה
 בעייתה הדרך. בסוף לה יישאר מה היא

 שלה. הצר החברתי הבסיס :העיקרית
 המעמד של רשימח־רפורמה זוהי למעשה
 לחרוג לה יאפשר הדבר אם וספק העליון,
מנדאטים• 4—5 של צנוע מהישג

 גדול נעלם היא שרון רשימת •
 אף אריק גיבש לא לידין, בניגוד שני.
 לא זה וברגע והרכבה, רשימתו תדמית את

מב תהיה היא רשימה מין איזה ברור
 אל ואופן־פנייתה צורתה תוכנה, חינת

 אישית רשימה זאת תהיה אם — הציבור
 או דיעות של רחב מיגוון אריק, של

ש אחרי רק בלתי־תלויים. אישים רשימת
 להעריך יהיה ניתן הרשימה, דיוקן יתברר

סיכוייה. את
ל תתייצב לא אליאב סיעת •

 רחבה, רשימה תקום לא אם לבדה. רשימה
 לוודאי קרוב השלום, מחנה כל את שתלכד

 הפרלמנטריים. החיים מן יפרוש שאליאב
 שנבחרה פרידמן, מרשה לסיעה, חברתו
 זה במיקרה עשוייה ר״צ, ברשימת לכנסת

 רשימה בראש לבדה, לבחירות להתייצב
לרעיון. נפשות לעשות כדי. פמיניסטית,

 לבדו לוודאי, קרוב יופיע, מוקד •
 תומכים, של חוג להקים שינסה אף —

 שמוקד למרות תדמיתו. את לשפר כדי
 השמאל, כוחות איחוד על לדבר מרבה

 מאחר באמת, בכך מעוניין הוא אם ספק
 דבר, של בסופו להתחבר, היא שמטרתו

אפ שאינו דבר — המערך מן כוחות עם
 מאבק יש מוקד בתוך אלה. בבחירות שרי
 כשאנשי ברשימה, הראשון המקום על

תומ המיפלגה, במנגנון השולטים מק״י,
 חשוב המאבק כהן. רן של במועמדותו כים

ב מאמין אינו איש כי מר, להיות עלול
 מנדאטים, שני להשיג מוקד של יכולתו

אחוז־החסימה. את שיעבור ביטחון ואין
 יפעל חדש כוח - הזה העולם @
 יצליח לא אם רחב, איחוד הקמת למען
 כדי עצמאית, ברשימה יופיע זה, מאמץ
 לזה דומה תפקיד הבאה בכנסת למלא

הקודמת. בכנסת שמילא
 שלוש בין מפולגים הפנתרים

אח ומרכזית. שמאלית ימנית, — מגמות
לעצ להבטיח רוצים היו מעסקניהם דים
 שמאלי לגוף הצטרפות על־ידי ייצוג מם

 בצדק, טוענים, יריביהם אך יותר, רחב
 רשימה בעד יצביעו לא הפנתרים בוחרי כי

 תהיה ושלא אשכנזים, יעמדו שבראשה
 בשכו־ שהציבור גם מה טהורה. עדתית

 אינו הפנתרים, פונים שאליו נות־העוני,
 כרשימה מרעיונות־שלום. ורחוק שמאלי

 את לעבור סיכוי לפנתרים אין עצמאית
אחוז־החסימה.

 לא אם הערבי. ברחוב תגבר ״ח רק •
 רשימה האחרון ברגע להקים המערך יצליח

למ תנסה רק״ח עצמאיודכביכול• ערבית
 המיפלגה, חברי שאינם אישים אליה שוך
 יותר רחבה תדמית לעצמה ליצור כדי

 לכך תמצא אם ספק אך היהודי, בציבור
מש מישקל לרשימה שיוסיפו שותפים
מעותי.

 מרדכי רב־יאלוף הרמטכ״ל, אמר כאשר ) י בליל-השבת, לשקוע נטתה שמש ך*
 ״מדינת- גלים: שהיכה המישפט גזר,'את

אחרת!״ מדינה היא 15האף־ עם ישראל
אומר. הוא מה ידע ולא — אמר

במהי מישפט התאמת לא מעולם
 מאותו כי ומדהימה. רכה כה רות
 מדינת־ישראל הפכה אכן עצמו רגע

אחרת. מדינה
 וביכללם הנוכחים, מן שאיש בצורה וזאת

רגע. באותו עליה חלם לא ראש־הממשלה,

אידיוטיזם שו שרשות
 בחיי ■השובים תהליכים הרכה ימו ך*
 של בשרשרת התחיל זה גם המדינה, ^

המש מן כשאיש מה־בכך, של עניינים
התנהגותו. מובילה לאן הבין לא בהם תתפים

 לקיים החליט רבץ, יצחק ,ראש־ד,ממשלה
 של בואם לכבוד צה״לי-ממלכתי טכס

 עולה מהם אחד שכל החדשים, המטוסים
 בית־ספר או בית־חולים מאוניברסיטה, יותר

מקיף.
 החלטות כמו תמימה. החלטה זו היתד,

 הסיכסוך- רקע על זו גם צמחה רבות,
פרס. ושי,מעון רבץ יצחק בין התחרות

 בטכס יתקבלו שהמטוסים החליט פרם
 כי ידע פרס ההחלטה: סיבת וסודי. צנוע

המאורע. בעת בארץ יימצא לא
 יצחק החליט עצמה סיבה אותה ■ביגלל

 גדול יהיה שהטכס האחרון, ברגע רבין,
 הפיתוי מול לעמוד היה אי-אפשר ופומבי.

 יהיה חתן־ד,שימחה כאשר כזה טכס לקיים
 הרחק נמצא ששר־ד,ביטחון בעוד עצמו, הוא

לימים. מעבר
 לכניסת סמוך התקיים זה תמים מישחק

 פעמיים, מישהו כך על חשב אילו השבת.
 לא איש א׳. ביום לקיימו גם היה אפשר

הגל נגעו בדיוק מתי בקפדנות בודק היה
 איש אבל באדמת־הקודש. לראשונה גלים

 במדינת־ אפשרית. הסתבכות על חשב לא
השבת. מן קדושים מטוסי-קרב ישראל,

 או — גרם הטכס כ״ נודע כאשר
 דימ־ של כמאט,ץ לגרום, היה עלול

ה התעוררו שכת, לחילול — יון
 למה, איד, השיגרתיות: שאלות
 מזה עושה היה לא איש אך הכיצד.

אלוני. שולמית לולא — גדול עניין
 אלוני נמצאת שנודד,בחירות, כניסת עם
 שנקשרו הגדולות, התיקוות נואש. במצב

 התבדו. האחרונות, הבחירות ערב בה
 כחברת־ מגוחכת. היתד, ,כחברת־ד,ממשלה

 התפלגה הקטנה סיעתה עלובה. היתד, כנסת,
 ותנועת- ידין ייגאל הופעת עם פעמיים.

 בקרוב תהיה לא כי ברור היה בזירה, שינוי
 בייאושה, שחלפה. פוליטית אפיזודה אלא

 להשיג כדי קש בכל להיאחז אלוני, מוכנה
 בכלי-התיקשורת. אישית פירסומת מעט

צרות. לעשות הבדוקה: השיטה
 למרמר הקיצוניים הדתיים החלו כאשר

 כביכול — כרוך שהיה חילול-השבת על
 אלוני ראתה המטוסים, קבלת בטכס —

בטל שניות כמה לחטוף לעצמה הזדמנות
 הטיעון השבת. חילול על מחתה היא וויזיה.

 הפעלול אך טהור. אידיוטיזם בגדר היה שלה
 מושבעת אתיאיסטית של הגנתה :הצליח
 פיקנטית, ידיעה היתד, השבת על כמוה

הקטן. המסך על דיוקנה להקרנת והביאה
מה לנחש יכלה לא אלוני גם

רפאל יצחק
ויחפרהו כרה בור

 כאשר התעלול. של התוצאה תהיה
 כי לדעת הקיצוניים הדתיים נוכחו

 הם למחאתם, הצטרפה אלוני גם
 חש■ ככנסת. אי־אמון הצעת הגישו

 לחילול■ מתנגדת אלוני אם : כונם
 לא הממשלה, נגד ותצביע השבת,

ד להצביע המפדי׳ל אנשי יוכלו ע  כ
 עצמם את להביך מכלי הממשלה,

בוחריהם. כעיני
 להצבעה, ההצעה הגיעה כאשר היה. וכך
 ► ומוקד, רק״זז וביכללם השמאל, אנשי נגררו
 פועלי- איש של אי־האמון הצעת אחרי

 הח״כים אחד כתנא, קלמן אגודת־ישראל
 השלמה. ארץ־ישראל של ביותר הקיצוניים

 והשיגו מיפלגתם את תימרנו המפד״ל צעירי
 להציל שביקש רפאל, יצחק להימנע. החלטה

 את ניצל במיפלגתו, היורדת יוקרתו את
 כאיש- להופיע כדי ציני באופן ההזדמנות

 בורג, יוסף דק הבלתי-מתפשר. המצפון
 והצביע הנולד את ראה יותר, פיקח -שהוא

הממשלה. בעד
 חוצפה בגדר היתה המפד״ל הימנעות

 * ביצחק גלוייה התגרות זו היתד, תהומית.
 גם אלא !מישפטית, מבחינה רק לא רבץ.

 מידה דרושה מוסרית-ציבוריית מבחינה
 מלהביע שנמנע למי עזוודמצח ישל גדושה

בה. חבר עצמו שהוא בממשלה אמון
בטוחים היו המפד״ל וצעירי רפאל אולם
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