
שלי אירועי
הבחירות לקראת

להסתדרות
>5.6 ד 01■

ההס מועדון .20.30 יד־אליהו, •
 פעיל, מאיר ח״כ ,9 בית־אורן תדרות,
מימון. מיכאל

 טל׳ פרטים חוג־בית, ירושלים, •
צבן. יאיר ,533980

 אצל חוג־בית ,19.00 מוס־מוס, •
קינן. עמום עקבריה, פתקי
 17.00 רחוב אספות כאר־שבע, •

 גילת, מרכז — 18.30 העיר, במרכז —
 יוסף הם, אכרהם אורן, מרכז — 19.00

מרציאנו. סעדיה כר־יהוד,
>6.6 ה ■ום
קנ מישפחת אצל רמת־השרון, •
 סניף מול ,5 דירה ,6 מרדכי רח׳ טור,

אכנרי. אורי דדיאר.
 ח״כ של״י, במועדון ,20.00 כת־ים, •

פעיל. מאיר
 בבית עצרת ,20.00 קרית־אונו, •

■שהר. כן אריק מועצת-הפועלים,
 ח״ב רחוב, אספת .18.00 הרצליה, •

 יצחק קמידיאן, עזרי פעיל, מאיר
נאמן.

>7.6 1 ■ום
 אילנה אצל פרטים פרדס־חנה, •
צכן. יאיר ,23068 טל. כץ,

יו ,17 רמת־הטייסים תל־אכיכ, •
לם. מאיר גרינכוים, נתן
 מאיר ח״כ ,19.00 כפר־יסיף, •

פעיל.
>8,6 בח111 ■וס
 רח׳ במטה, פעילים כנס ,19.00 לוד, •

 מיכה פעיל, מאיר ח״כ ,16 הרצל
מימון.

 ההסתדרות״, ב.,בית ,11.00 יוקנעם, 9
מימון. מיכה קיס, נעמי ד״ד
 ח״כ ,10.00 במשולש, בכפרים סיור •

אכו־רקיה. ננ׳יכ פעיל, מאי־
>9,6 א יום
 ,04*662478 בטל. פרטים נהריה, •

 ראוכן מרציאנו, סעדיה צכן, יאיר
הרמנו. דני קדיץ,

 דוברי כנס ,20.00 תל־אכיכ, •
אליאב, לוכה ח״כ בבית־ברנר, יידיש ה ד י י יי-י* ס ■י א

 אצל חוג־בית ,20.30 רמת־גן, •
 בן־אליעזר, אריה רח׳ לוקסמבורג, ׳משפ
פוקס. ג׳ו

■01 3 20.6
 פעילים, פגישת ,20.00 טכעון, •

.932648 בטלפין פרט־ם
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השופרסל של השרשרת בחנויות ההוזלות במסגרת
למיבצע. שהצטרפו פרטיות וחנויות והסופרמרקט

 רק״ג לצרכן
בל״י ת ו ק ר י

5.10 פחוסים זנים — עגבניות
415 תמר זן — עגבניות
3.90 ר גז
3.00 קליפורניה מזן פלפל
1.70 סלק
1.80 יבש בצל
3.65 אביב מיבול תפוא״ד

 לגבות מותר בשקיות ארוזים ירקות : הערה
לק״ג אג׳ 40 עד של תוספת

7.00
ת ו ר י פ

5.5 גודל זהוב תפוחים
8.40 6 גודל זהוב תפוחים
6.90 ת ו נ נ ב

3.20
. ם י ר ד ר

וארוזות בתפזורת אשכוליות
3.40 וארוזים בתפזורת תפוזים
5.25 לימונים

מ.ע.מ. | | □ | ע י בשקיות קפואים פטמים |
ל״י 1.04 + 12.96 העוף) ק״ג 1.1 מיני(עד
א<׳ 97 + 12.13 העוף) ק״ג 1450 (עד 1 גודל

אג׳ 91 + 11.39 העוף) ק״ג 1.6 (עד 2 גודל
אג׳ 83 + 10.32 העוף) ק״ג 1.6 (מעל 3 גודל
ל״י 1.78 + 22.22 וגידים עור ללא הודו כשר

ז$י אג׳ 65 + 8.20
י ג □ ד

מיוחד״ ״מבצע כסיף
ל״י 1.73 + 21.70 ק״ג /ז2 קפוא בפרוסות כסיף
,י* ל״י 1.29 + 16.11 חיים קרפיונים

השבוע במשך אפשריים שינויים

תי ר ש ■ ■■■8!ארצי דך, ■
)16 מעמוד (המשך
 החברתיות הנורמות היווצרות את !במדינה

 של ידיו מעשי את — כקיצורהחדשות.
 יטל הגדול הקכרן כן־גוריון, דויד

ההיא. הישראלית התרבות
 תה הי ש תופעה, להזכיר יש זה בהק־שר

 :המדינה עתיד על הרת־אסון השפעה לה
 בשווי ערבי, רכוש הנטוש. הרכוש שוד
 לאור ונשדד נגנב אין־ספור, מיליונים של

 ובלא־ במדים אנשי־עורף על-ידי היום
ה החברתי המעמד אבות שהפכו מדים,
החדשה. במדינה עליון

 של פרשת־המים את נחפש אם
 כפרשה אותה כולו,נמצא התהליך
 הכותרת תחת להיסטוריה שנכנסה

הפלמ״ח״. ״פרוק

ע ק מדו ר ו ? פ ח י פלמ׳ ה
 מינהלי מעשה זה היה הכול סך־ ך>!

 רשמית, הוקם שאך־זה בצה״ל, קטן. *■1
 פלוגות מתוך שצמחו חטיבות כמה היו

 יפתח הנגב, חטיבות — ההגנה של הפלמ״ח
 מטה — משותף מטה להם היה והראל.

 1948 בסתיו אנאכרוניזם. שהפך — הפלמ״ח
זה. מטה לפרק בן־גוריון ציווה

 את זו מינהלית החלטה הסעירה מדוע
 מעשה מכל יותר הימים באותם הארץ
 פורק ״מדוע השאלה הפכה מדוע אחר?

הדור ולבדיחת הדור, לסיסמת ?״ הפלמ״ח
כיום. זאת להסביר קשה

 מאשר יותר הרכה היה הפלמ״ח
 היצירה היה הוא צבאית. יחידה

 האגם היה הוא הדור. של העליונה
התר היצירה כל נשפכה שלתוכו
 הספרות נרקמו סביבו שלו. בותית

המו הנורמות גובשו בו והשירה.
 הסיגנון והתפתח נולד בו סריות.

הדור. של המיוחד
 — הדמיוני או האמיתי — הפלמ״חניק

 חיצונית מבחינה האידיאלי, הטיפוס היה
 אפילו לחקות. הכל גיסו שאותו ופנימית,

 הכירו ולח״י׳ אצ״ל אנשי הפלמ״ח, יריבי
 לצה״ל ובהצטדפם בעליונותו, ליבם בסתר
סממניו. את לעצמם לאמץ מיהרו

הזדמ בכל תוקף עמידרור בנימין ידידי
 הפלמ״ח. של הצבאיות התכונות את נות
 של הקדמון החטא את בהן מוצא הוא

 הצבאית. והאנטי־מיקצועיות הדילטנטיות
 (עובדה הרבה. כך על להתווכח אפשר

 הצבאיים הוגי־הדיעות מגדולי שאחד היא
 הבריטי, הארט לידל תקופה, אותה של

 חיל־הרגלים את דווקא בפלמ״ח ראה
 צורכי את התואם בעולם, ביותר המודרני

 לפעול מסוגל שהוא מפני שדה־הקרב,
הפרט. יוזמת על דגש ושם קטנות ביחידות
 מישני הוא הזה הוויכוח כל אך
 הפלמ״ח כי הפלמ״ח. הערכת לגבי

 רק לא וגם צבאי, גוף רק היה לא
 גלומים היו לוחמת. תנועת־נוער

 אידיאולוגיה מישטר, של ערכים בו
כ כלתי־מודעת, וחברתית לאומית

חלו שיוויון, שיתוף, הסתבכות, גון
 טבעיות. פשטות, עבודה, ציות,

 לאומית הנהגה •טל גרעין בו היה
הת רבה, במידה היה, הוא הדשה.
החדשה. התרבות גלמות

 את לפרק ברגוריון ציווה כאשר לכן,
החטי אנשי כולנו, הבינונו הפלמ״ח, מטה
 סתם זה אין כי אז, של הקרביות בות
 חשוב היה לא הפלמ״ח מטה מינהלי. צעד

 . חשוב משהו סימל הפלמ״ח אבל כשלעצמו.
 ץ הצבא כל אל ממנו שעברה הרוח את —

 הבינו, מאיתנו אחדים אז. של הלוחם
 דבר להרוג מנסים כי הרגישו, ורבים־רבים

זרים. דפוסים עלינו ולכפות לנו, השייך
 מאבק. בלי נכנע הפלמ״ח אודם

התקפל. פשוט הוא
 סיבות את לברר ניסיתי המילחמה אחרי
 ליגאל השאלה את הצגתי המבישה. הכניעה

 את שהניחה תשובה קיבלתי ■ולא אלון,
 ז שדה, ליצחק פעמים כמה הצגתיה דעתי.
 שמא אז חשש כי תחילה, השיב, והוא
 להתערבות הפלמ״ח של התקוממות תביא

מפר האמריקאים היו לדעתו, אמריקאית.
פרו־סובייטית. כתפנית כזה עימות שים

 והמשכתי דעתי, על נתקבל לא זה הסבר
 גילוי-לב של ברגע לבסוף, עליו. ללחוץ

 ■שאין היא האמת שדה: לי אמר מוחלט,
 נפשית. חולשה מתוך נכנענו תשובה.

 י הכוח לנו היה לא מילחמה. באמצע היינו
להתנגד. הנפשי
 במאי קרה מה להבין שרוצה מי
 לאותם לחזור שעליו ייתכן ,1977
 שם ודחפיט ,1948 סתיו של ימים

התשובה. את
זו: בסידרה הבא (הפרק

אלון.) יגאל שד הבננה׳לה

2076 הזה העולם


