
זד. ידיד. י ואגודת־ישראל המפד״ל עם
זבו או פורוש מנחם את לראות משעשע

ל שולחן־ז־,ממשלה ליד יושבים המר לון
רובינשטיין. אמנת של צידו .
 במישחקי־ כאן להשתעשע מתכוון איני !

ב כיום לדעת יכול אינו איש ניחושים.
דעת־ סיקרי ד״ש. תזכה מנדאטים כמה

 שווים לבקרים, חדשים המתפרסמים הקהל,
 רציני, מכון של הסקרים כקליפת־השום.

מעניי יום־הבחירות, לפני וחצי חודשיים
חשובים. אינם אך נים

 קיימים הרציניים המכונים בצד אולם
 ■ואף בלתי־רצעיים, מכוני־סקר בארץ

תו כל לפברק המוכנים שארלאטאניים,
 מי תשלום. תמורת הזמנה, על־פי צאה

כאלה, מכונים של בשירותים שמשתמש
 עצמו את מגלה אינו דמגוגיה, לצורכי

הציבורית. ההיגיינה וכחלוץ כאיש-מצפון
 את להעריך כדי פנים, כד על

 יש רציני, כאופן ד׳׳ש של סיכוייה י
הדמוגרפי־אלק■ הכפים את דכדוק
שלה. מורלי

מש חלקים לרכוש סיכוי שום לה אין
ה של או השנייה, ישראל של מעותיים

 ראשי- כמה מרכישת להבדיל הערבי, ציבור
הראשונה, ישראל של תנועה זוהי חמולות.

 גודל יהיה שלה. החברתית העילית ביטוי
 הדבר — יהיה אשר זה בציבור הישגה
 שהיא המנדאטים מיספר את מראש מגביל
בו. לזכות תוכל

כ שכיצעה האחרונה המיפלגה *
 — ד״ש של לזה דומה תרגיל ארץ י

 זכתה — 1965כ־ דפ״י, מיפלגת
מנדאטים. כעשרה
 של אחיזה היתד. לד״ש, בניגוד לרפ״י,

 של אישיותו בזכות השנייה, בישראל ממש
 של גלריה עמדה בראשה בן־גוריון. דויד

הנוכ הצמרת את בצל המעמידה אישים,
דיין, משר. עצמו, בן־גוריון :ד״ש של חית

 צבי רב־אלוף אלמוגי, יוסף פרס, שימעון
 אישים — נבון יצחק סמילנסקי, יזהר צור,

סגולי. ומישקל מצלצל שם בעלי אז שהיו
 שהם רפ״י ראשי ניבאו הבחירות, ערב
 הם גם מנדאטים. בשלושינדארבעים יזכו

שותפים. ופסלו ממשלות בדמיונם הרכיבו
כ לכנסת נכנסה רפ״י ידוע: ההמשך

 היתה היא זה בתפקיד אופוזיציונית. סיעה
בכנ הסתובבו חבריה עגומה. קאריקטורה 4

הכנ לעבודת תרומתם כרוחות־רפאים. סת
אפסית. היתה סת

ש עד האופוזיציה, בגלות נמקה היא
ו שיחררו עבז־-אל-נאצר וגמל אלוהים
ה־ של האבוד גן־העדן אל אותה החזירו

 בת אופוזיציונית טראומה אחרי שילטון.
מיפלגת־ לחיק לחזור מיהרה וחצי, שנה
האם.
 וד״ש דאז רפ״י בין רבים הבדלים יש

 שונים החיצוניים הנתונים וגם דהיום,
השוני. על עולה הדימיון אך לא־במעט.

 ״ש שד כרור — פנים כל על
 היא וכי כשילטון, להשתתף רוצה
 כאחת רק לשילטון להגיע יכולה
בקוא כשותפה :הדרכים משתי
ב כשותפה או המערך, שד ליציה

הליכוד. של קואליציה
 גורלה מבחינת האמיתית. השאלה זוהי

 עד חשובה שאלה זוהי מדינת־ישדאל, של
למאד.

וני״ שד החיובי
ב המגומגמות, ההכחשות כל מרות ;6•

 עסקני־מיפלגות על המקובל נוסח / ו
 עמית מאיר ידין, שייגאל ■ספק אין ותיקים,

המערך. עם לקואליציה שואפים וחבריהם
רב. הוא לרפ״י הדימיון זו, מבחינה גם
 מבשרה בשר הם וחבריהם עמית ידין,

 ם ה :לומר אפשר ההיסטורית. מפא״י של
 מאשר יותר הרבה ההיסטורית, מפא״י

רבין־פרם. האוזורפאטורים  בן־גוריוניסט הוא ידין ייגאל
כ עצמו את רואה והוא מוכהק, ,

בן־ דויד של דרכו כממשיך פירוש
 כדרישה החל — דיבוריו כל גוריץ.

כ וכלה אזוריות, כחירות להנהגת
 הם — וביטחון הדן לענייני גישה

כן־גוריון. שיטת של עיוור המשך
בן־ מישפחת רק שלא מיקוד, זח אין
הצ ביגלל שפרשו ורננה, (עמוס גוריון

שנוא־נפשם), תמיר, שמואל של טרפותו
 אנשי ומקורביו, בךגוריון חסידי גם אלא !

 מייד נהרו ושוטריו, אלופיו שלו, הש״ב
 ריחו את מריחים הם החדשה. התנועה אל
ל דיין משה גם יצטרף אם הזקן. של

 ייבחרו וחסידיו שהוא אחרי זו, תנועה
שלמה. התמונה תהיה המערך, בקולות

 תרגיל הוא ד״ש כי יטענו, ציניקאים
והסרי־סבל־ תאבי־שילטון מנהיגים של

 במהרה לעלות הסיכוי מן שנואשו נדת,
ך הקאריירה בסולם ו ת וש־ המיפלגה, ב ב *•$*!**•*> יוי<>1̂ ..*ג** ,

ץ זאת לעשות כן על החליטו ו ח לה. מ
 כי לטעון, יכולים פחות ציניים אנשים

 הדברים על להשפיע לגיטימי ניסיון זהו
 תוכל קואליציוני שותף בתור וכי מבחוץ,

 רפורמות כמה המערך על לכפות ד״ש
מבפנים. להשיג יכולה שאינה
 עד חזרה כאן צפוייה כך, או כך

 מאכק :רפ״י של הישן התרגיל
י חריף אופוזיציוני נ פ הבחי ל

 אמות־הסיפים את שהרעיד רות,
 מלאכותי מתח ויצר המדינה שד

 של לקואליציה הצטרפות עצום;
י המערך ר ח  ואולי ;הבחירות א

עצמו. למערך אף הצטרפות
, כי להניח יש ם ו י ה הדרך זוהי כ

 הדרך זו היתד. אילו ידין. לייגאל נראית
ה ד י ח י  לומר: היה אפשר האפשרית, ה

אסון. בכך אין מילא,
כיו מסוכנת מחשכה זוהי אולם

ת יש כי תר. ו ר ש פ נ א ש
יה. יותר. הרכה מבהילה והיא י

!ה1ב - ■מינה
 בצורה בבירור, להיאמר חייב דכר ^

המדינה: בנפש הוא כי ונוקבת, חדה 1 ן
 ד״ש, שד ב״מצעה״ דכר שום אין

מנהי ובזהות בהרכבה כסיגנונה,
 מחר להצטרף ממנה המונע גיה,

 והמיפלגות הליכוד עם לקואליציה
הדתיות.

 האפשרות מאשר פחות לא סביר הדבר
 כפי המערך. עם לקואליציה הצטרפות של

עת סביר הוא זו, סידרה בהמשך שיסתבר
ר. ת ו י

 גוש־אמונים, של הפטרון זורע, ״זרו״
 ל״יום והגורם השלמה ארץ־ישראל חסיד

 השבוע זאת אמר העקוב־מדם, האדמה״
 הרעיון את לחלוטין פסל הוא בפה־מלא.

המערך. עם הליכה של
 רמ״ח בכל הימין איש רובינשטיין, אמנון

 תנועת־שינוי את ■בשעתו שהקים אבריו,
מ אלטרנטיבה להקים מוצהרת במגמה י

, ית  רוצה שהוא השבוע אמר אומנם נ
 הוא אבל בעצמו. הממשלה את להרכיב

ה כי עצמה !נשימה באותה ואמר הוסיף
 להוריד היא ד״ש של ■העיקרית מטרה

 כי מכך נובע השילטון. מן המערך את
 הוא המעשיות, האלטרנטיבות שתי בין

ה עם קואליציה של באלטרנטיבה יבחר
 הנובעת האמיתית, הסכנה וזוהיימין.

 בטע■ תקח שהיא : ד״ש מתנועת
ה ומן המערך מן קולות נות-שווא

כ הראשונה כפעם ותיצור מרכז
 ריאלית אפשרות המדינה תולדות

ימני. שילטון של
 מנדאטים, עשרה רק ד״ש תשיג ■אפילו

 יציב רוב ליצור כדי די בכך להיוח יכול
 כל ואת הליכוד את ■שתכלול לקואליציה
ב זכו, אלה מיפלגות הדתיות. המיפלגות

 תקח אם מנדאטים. 54ב־ האחרונות, בחירות
 מהמערך, מנדאטים שיבעה לפחות ד״ש
כזאת. לקואליציה רוב ייווצר — ■ור״צ ל״ע

1 דמותה תהיה מה
הומא גישה בעל שוחר־שלום, אדם ■לכל

 סיוט. ■של מישטר זה יהיה וליברלית, נית
מסו יהיו והמילחמה השלום החוץ, ענייני

 יהיו ענייגי־הפנים ■בגין. מנחם בידי בו רים
ה ענייני הדתיות. המיפלגות בידי מסורים
העומ האנשים בידי מסורים יהיו כלכלה

 ידובר עוד כך ■ועל — ד״ש מאחרי דים
הדברים. בהמשך

תו כזאת שקואליציה ספק של שמץ אין
 בכנסת המנדאטים ■חלוקת אם לקום, כל

 לא אם :כלומר זאת. תאפשר התשיעית
זאת. למנוע הכוח סיעות־השלום ■בידי יהיה

 יספק ■האחרונה, הדחיפה חסדה תהיה אם
 ייגאל יתנדנד אם עצמו. בגין מנחם אותה
 או המערך עם ללכת הברירה בין ידין
 מעשה, לעשות בגין יוכל הליכוד, עם

ולמגמותיו. לאופיו מאד המתאים
 כ- לידין, להציע יכול המערך

 ראש־ סגן תפקיד את כזה, מיקרה
 את לשלוף יכול בגין ורק המ״,שלה.

 יכול הוא :כמישחק שינצח הקלף
 הממשלה כראש לעמוד לו להציע

הימנית-דתית-לאומנית.
 לא שהוא יודע ידין, את שמכיר מי
דקה. יהסס

 לעצמו יעשה הוא כדאי. יהיה זה לבגין
 תתפורר המערך, הפלת שאחרי החשבון את

 שהת- כשם קצר, זמן תוך ממילא, ד״ש
הליכוד. בתוך הליברלית המיפלגה פוררה

 ידין, של תקופת־ביניים אחרי
חרות. כידי השילטון יפול

:זו כסידרה הכא (המאמר
ת עומד מי מ א  מאחרי כ

?) החדשה התנועה .׳**ץ*****-

במדינה
)23 מעמוד (המשך

 :חודשים מיספר לפני בעיר להתפרעויות
 הוטלה ההאשמה טושטשו, התקרית פרטי

להח גיבוי קיבל הקצין חברון, מוסלמי על
 מדוייקים בלתי דיווחים החריגה, לטתו
 עצמה והממשלה הפיקוד בצינורות זרמו

 מה על מדוייק ובלתי מוטעה מידע קיבלה
במערת־המכפלה. שעבר בשבוע שאירע
 במערת־המכ־ הקודמת ההתלקחות אחרי

 פרם שימעון שר־הביטחון התחייב פלה
 מיוחד משמר להקים הכנסת, במת מעל

ב הסדרים על שישמור למערת־המכפלה
 הנוהגים הכללים מילוי על ויקפיד מקום
 נשארה פרם, של אחרות הבטחות כמו שם.

 משמר־המע־ בעלמא. מילים בבחינת זו גם
 של מילואים חיילי מעולם. הוקם לא רה

 המקובלים בנוהגים בקיאים שאינם צה״ל,
 המקום, על בשמירה מתחלפים במערה,

המבק המוסלמים לבין בינם עימות כשכל
ש מילחמת־דת להצית עלול במערה רים

המוסל העולם בכל מיליונים מאות תלהיב
מי.

 הדברים אולם מהדש. מתלכה האש
במע התקרית למחרת בכך. הסתיימו לא
 קריית־ מתושבי אחד כביכול, גילה, רה

לחיי אותו הביא קרוע, ספר־תפילה ארבע
שהמוסל לכך כהוכחה במקום צה״ל לי

שב בבית־הכנסת נקמתם את נקמו מים
מערה.
ב בית־הכנסת באליה. אחד קוץ רק היה
 הרבנות של צבאי בית-כנסת הוא מערה

ב התפילה ספרי כל צה״ל. של הצבאית
 רכוש של חותם עליהם נושאים מקום

כב שהתגלה הקרוע, התפילה ספר צה״ל.
 איש צה״ל. רכוש היה לא במערה, יכול

 לשם, הביאו ומי למקום הגיע איך ידע לא
קרוע. או שלם

 באמצעי- פורסם כבר בינתיים אבל
 ספרי־ נמצאו כאילו במדינה התיקשורת

 שעלול מה במערה. קרועים יהודים תפילה
 כמידע פורסם כעלילת־שווא להתגלות

 בין הרוחות את ■שוב להסעיר העלול בדוק
בעיר. ומוסלמים יהודים

 הסיב־ את להפוך עניין כל אין לישראל
ה אבל למילחמת־דת. היהודי־ערבי סוד

ב ומשרד־הביטחון המימשל של מחדלים
 מדי מילחמת־הדת אש את מלבים חברון

מחדש. פעם

מיפלמת
,!(,ש של השיטה

 לשינוי הדמוקרטית התנועה
 לשורותיה נהירה על מכריזה

 השיטה כדיקת אך —
תמוהות עובדות מגלה

 חברת־הביטוח של המרכזי הסניף עובדי
 בתל־אביב, 113 אלנבי ברחוב אליהו,

 כשבועיים לפני הבקרייט באחד הופתעו
של כוח-אדם מחלקת־ מנהל כאשר

אליהו ד״שאי
עיראקיות משפחות 700

 העובדים מן וביקש בחדרים, עבר הסניף
הדמוקר לתנועה טפסי־הצטרפות למלא

ד״ש. — לשינוי טית

 שיחת־ היתה קודם־לכן אחדים ימים
ה הגדולה, חברת־הביטוח במישרדי היום

 מנהל־החב־ כי מפה״לאוזן שפשטה ידיעה
 הצטרף הישיר, הבוס אליהו, שלמה רה,

 יתמודד כי והצהיר ידין ייגאל של לתנועתו
 בעוד התנועה, של הפנימיות בבחירות

יר מי ייקבע אלה בבחירות כשבועיים.
 וסדר לכנסת, התנועה רשימת את כיב

אלי לשלמה ברשימה. שיופיעו המועמדים
 ממנהיגי כאחד להיבחר סביר סיכוי הו

כהג הביא, הוא עימו יחד שכן המיפלגה,
עיראקיות.״ מישפחות ״שבע־מאות דרתו:

 של אלנבי בסניף המזכירות אחת סיפרה
 על לשמור •שביקשה אליהו, הביטוח חברת

 מתעניינת לא עצמי ״אני :עילום־שמה
 מוזר לכולם ניראה זה אבל בפוליטיקה.

 בין עבר החברה של כוח־האדם כשמנהל
 טפסי־הצטרפות לעובדים וחילק השולחנות

ידין. של לתנועתו
הטפ על ,״תחתמו חתמו. העובדים

 לנו. אמר הבוס,׳ בשביל כג׳סטה האלה סים
 המיפלגה, עם להזדהות צריכים לא ,אתם
 בבחירות אליהו בעד להצביע רק אלא

 ביום •שנקבל הבטיח גם הוא הפנימיות.׳
 •שנוכל כדי חופש, יום הפנימיות הבחירות

להצביע.״ ללכת
 בחברה העובדת מזכירה, אותה לדיברי

 160מ־ גדול חלק חתם אחדות, שנים כבר
 בו* •שהוחזרו הטפסים, על הסניף עובדי

 הרוצה כל כוח־האדם. מנהל לידי במקום
 דמי- בתשלום מחוייב לתנועה להצטרף

 של בסכום מראש, חודשים לשלושה חבר
לירות. 15

 דומה פעולה נעשתה לה, -הידוע ככל
 חברת־הביטוח של האחרים בסניפים גם

 עובדים מאות עובדים שבהם בתל-אביב,
נוספים. קבועים
 אליהו שלמה של עובדיו רק לא אולם

 ברצונם שלא חברים עצמם את מצאו
 מלקוחות כמה לשינוי. הדמוקרטית בתנועה
 על קבלות לבתיהם לפתע קיבלו החברה

 מבלי לתנועה, שילמו שכביכול דמי־החבר
דבר. כך על שידעו

טודדנו ד״שאי
דרוזים 4000

 היו לא כי טוען עצמו אליהו שלמה
הצ על שהודעתי ״לפני מעולם. דברים

 את ״כינסתי אומר, הוא לד״ש,״ טרפותי
 לדעתם אותם ושאלתי החברה מנהלי כל
 שאלתי בפוליטיקה. הראשונים צעדי על
 עב וליחסים לעבודה יפריע לא זה אם

 טפסי־ חלוקת על יודע אינני העובדים.
 בזה.״ היתד. לא וידי לתנועה הצטרפות

 הסניף של כוח־האדם מחלקת מנהל גם
 חלוקת דבר את הכחיש אלנבי, ברחוב

 כי טען גם הוא בסניף. טפסי־ר,הצטרפות
 אליהו, שלמה מנהלו, עם נפגש לא כלל

 של הצטרפותו לפני שיחת־מ־נהלים כאותה
-דין. של לתנועתו אליהו

 שלמה אולם דרוזים. גייס היועץ
 לד״ש עימו שהביא היחיד היה לא אליהו

 ראש־ יועץ בו. שיתמכו שלמות חמולות
 לא גייס ערבים, לענייני לשעבר הממשלה

ה לרשימה דרוזים חברים 4000מ־ חות9
 דמי־חבר לבקשותיהם צרפו כולם חדשה.

מהנרשמים ס/״סז רק אושרו כה עד כנדרש.
)30 בעמוד (המשך
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