
 לפני יום שלו, הבחירות מטה טל־ידי לראש־הממשלה שהועבר פתק זהו 1 ה1ר ח
 תחזית נרשמה בפתק לראשות־הממשלה. המיפלגה מועמד על ההצבעה

 קטנות לפיסות נקרע הפתק למחוזות. השתייכותם לפי הוועדה, צירי הצבעת של צפוייה
 ההערכה מופיעה בפתק והודבק. שוחזר הזה, העולם כתב על־ידי נאסף הוועידה, בימת על

מהצפוי. יותר קולות שישה למחרת, ההצבעה, בעת קיבל רבץ הצירים. יצביעו כיצד

 111 של ברוב פרם זכה ירושלים במחוז
 קיבל תל־אביב במחוז :95 לעומת קולות

 לרבין. שניתנו 136 לעומת קולות 209 פרס
 של ברוב רבין יצחק זכה חיפה במחוז אבל
פרס. שקיבל הקולות 119 לעומת ,162

 יצחק הוביל האחרים המחוזות בתישעה
 מחוז :מחוזות בארבעה רק בראש רבין

 צפון דן מחוז השומרון, מחוז הצפון,
(בת דרום דן ובמחוז וגיבעתיים) (רמת־גן

וב השרון במחוז הנגב, במחוז וחולון). ים
מחו בשני לפרס. יתרון היה יהודה מחוז

הת פתח־תיקווה, ומחוז הדרום מחוז : זות

'1ן״  יצחק לבחירת המטה מזכירת ,!
 העבודה מיפלגת כמועמד רבץ

 כאשר בבכי, פורצת לראשות־הממשלה
פרס. מול במירוץ זכה רבץ כי לה נודע

רבץ, של מטהו מאנשי יורם,
מעוב אחת את להרגיע מנסה 1^
 שהתעלפה, וכימעט שהתמוטטה המטה דות

פרס. על גבר אכן רבץ כי לה כשנודע

בשווה. שווה לרבין פרס בין הקולות חלקו
 בין יתרון רבץ ליצחק היה זאת לעומת

 כלשהם. למחוזות השתייכו שלא הצירים
תמיכ את הביעו כאלה, צירים 118 מתוך

.46 רק הצביעו פרס בעד ואילו 78 בו תם
 פרם שימעון שקיבל הקולות בין ההפרש
 שניבאה מה לעומת קול) 1404( בקלפיות

 נובע )1192( רבץ מטה של התחזית לו
 על-ידי זוהו שלא צירים שכמאתיים מכד

 על-ידם, אותרו לא או רבין, מטה אנשי
פרס. בעד למעשה הצביעו

חשי בעיקבות המתבקשת נוספת מסקנה
מוב כי רבץ, מטה הודעות זה: סקר פת
אמי היו בהצבעה, רוב רבץ ליצחק טח
ש פרס, מטה אנשי של מאלה יותר נות

עצמה. הטענה אותה טענו

במדינה
העם

ת זו ב דע חו ר ה
 שז תוצאותיו השלכות

 עדיין יד?ין מישפט
 אך — ברורות איגן

לומר מה יש ככר לציבור
ותוצ ידלץ אשר של מישססו בעיקבות

 לערוך הזה העולם כתבי יצאו אותיו,
 הנהוגה המסורת כמיטב מישאל־רחוב,

 על לעמוד על-מנת שנים, מזה בעיתון
 למישפט. הציבור של תגובותיו

אופייניות: תשובות לקט והרי
 תושב דפוס, עובד ),20( חלבי עדי !•

 ביחס מדי קל ״העונש :צבר תל־אביב,
 עוד -שמזה נחשב אם עשה. -שהאיש למה׳

 הרי טובה, התנהגות על שליש לו יורידו
 להיכנס צריך היה ידלץ כלום. ממש זה

יותר.״ הרבה
 ״כולל״ ראש ),25( גמליאל אריה #

 עניין ״זה :צבר נתיבות, תושב שדרות,
 היו בזה. לפסוק צריכים הרבנים הילכתי,
 רבני. בית־דין בפני לדין להעמידו צריכים

 להתייחס, מוכן איני האזרחי לפסק־הדין
בו.״ מכיר לא אני

 תושב מורה, ),40( יהונתן שימעון #
ממ-ש מאד, מעט ״זה :צבר תל־אביב,

 הרבה -שעשה מכובד, איש בתור שנים.
 אותו לפטור צריכים היו אחרים, לטובת
בהרבה.״ קל בעונש

 תל- תושב פנסיונר, ),72( כהן יוסף •
 לא !ז ״ידלץ :יוגוסלביה יליד אביב,

 קורא בקושי אני כלום. עליו שמעתי
 פרשה על שמעתי לא פעם ואף עיתונים.

כזו.״

השטחים
בגתס־ון עלידר.

 את מטשטשיס שוב
 שקרה מה ע? האמת

במערת-חמכפדה
 משמר על מופקד שהיה הצעיר הקצין

ב הזדקף. בחברון במעדת־המכפלד. צה״ל
המערה,צע פתח אל המובילה הדרך מעלה

 ארון- עמה שנישאה אבלים חבורת דה
מוסל של שיגרתית הלוויה זו היתד. מתים.

 מתיהם את להוביל הנוהגים חברון, מי
ה מנוחתם מקום אל מערת-המכפלה דרך

אחרון.
 אל הארון עם המלווים נכנסו כאשר

 שם האולם אל דרכם עשו הם המערה, תוך
 את ערך הקצין קברי־האבות. נמצאים
ב עמו שהיתר. הקטנה החיילים חבורת

האבלים. דרך את לחסום כדי מקום

המכפלה במערת הצבאית הרבנות של כית־הבנסת
וגיבוי פרובוקציה

 לבער ולתמיד אחת פעם צריכים מעט!
כדוג עונש השחיתות. נגע את הזו מהארץ

יזו.״ מטרה יקדם לא זה מת
 פתח* תדשב חייל, ),20•( ■שוביץ בני •

 שנים, מאד מעט ״זה :רוסיה יליד תיקווה,
 לדברים קץ לשים צריכים ומגוחך. קל עונש
 חזקה. יד ועם ולתמיד, אחת פעם זה מסוג

 היה הוא שם הרי לרוסיה, נשווה אם
 היה אם בדא-ש מילימטר 9 כדור מקבל

 שולחים שהיו או ■שע־שה, מה לעשות מעז
 מתים שבו במחנה -שנה 50 לבלות אותו
שנה.״ אחרי
 תושב פנסיונר, ),70( לייבל פינחס !•

 מעט מעט, ״זה :רומניה יליד תל־אביב,
 כפל- לקבל צריך היה הוא דעתי לפי מדי.

 במעמד כזה, דור בן כזה, איש כיפליים.
 הרי שעשה מה עשה הוא אם ■שכזה,

 נותר עוד מה העולם. סוף זה בשבילי
המום!״ אני ז נגיע ולאן לנו

 תו-שבת חיילת, ),20( בודק סיגל •
 עונש מעט. זה שנים ״חמש צברית: חיפה,

 ובשום אחריו, לבאים פתח פותח כזה
 הבעייה תתחסל לא כך מרתיע. אינו אופן
ותחמיר.״ תלך להיפך, אלא
 חולון, תושב נגר, ),56( קרם שמואל ••
הח לדעתי מדי. הרבה ״זה פולין: יליד
 איתו יחד לבד, היה לא הוא איתו. מירו
 גלגל זה רבים. עוד עבירות אותן את עשו

 ונתפס המיפלגה, על-ידי נשלח הוא חוזר,
 יותר, בזה להתחשב צריך היה כקורבן,

העונש.״ מתן בעת
 תושב פקיד, ),17.5( עזרן -שימעון •

 מאד. חמור ״עונש מרוקו: יליד א־שקלון,
הרבה כל-כך לו לתת צריכים היו לא

 קרא כאן!״ דרך לא מסביב, ״תעברו
למח ציפו שלא הנזעמים האבלים לעברם.

 ״כל לקצין. מסביב התקבצו בדרכם סום
לו. הסבירו כאן,״ דרך עוברות ההלוויות

 התלהטו כאשר שלו. על עמד הקצין אבל
 דרך לעבור התעקשו המת ומלווי הרוחות
ה הורה והאמהות, האבות קברי אולמות

 גז־מדמיע. נגדם הפעיל הוא לעצרם. קצין
 להשתמש לחייליו הורה היא הגז כשאזל

 נכנעו אז רק האבלים. כנגד במטפי־כיבוי
הקצין. להוראות צייתו האבלים, המוסלמים
 של החלטתו בסמכות. הרג הקצין

ה מסע את למנוע צעיר צה״ל קצין אותו
ה קברי אולמות דרך המוסלמי הלוויה
מסמכות. חריגה היתד. אבות

 ששת־ במילחמת חברון נכבשה מאז
 המכפלה במערת בית־כנסת והוקם הימים
הנו כי בדבר הנוגעים כל דעת על סוכם

במע לתפוס ממשיך המוסלמי הדתי הג
 ב־ הסטאטום־קוו את קיבלה ישראל רה•

זכו בוטלה לא מעולם במקום. ענייני־הדת
 הלוויותיהם את לערוך המוסלמים של תם

מערת־המכפלה. אולמות דרך
 פשוט ההלוויה את לעצור שהורה הקצין

ש הבלתי־חוקית הפקודה כך. על ידע לא
לפי מטפי-הכיבוי את להפעיל לחייליו נתן
ו פרוכות להשחתת נרמה האבלים זור

 אביזרים — שבמערה במיסגד שטיחים
 מתש- כחלק המוסלמים בעיני הנחשבים

שלהם. מישי־הקדושה
 הנוהל את ידע שלא בקצין, לנזוף במקום
חב מוסלמי בפני ולהתנצל במקום, המקובל

 שגרמה הישנה השיטה שוב ננקטה רון.
)27 בעמוד (המשך
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