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כבי
? ובמדינה המישטחד, ענייני

 מערכת על ביותר מוזר אור שופך תדבר
ד״יש. ראשי של וה״עקרונות״ !השיקולים

ת מו מילח
הודים הי

 שנבעה היחידה המסקנה זו היחד! א
 שהיתר, אף בד׳׳ש׳ השבוע !ממאורעות €

ביותר. החמורה המסקנה אולי, זאת,
 ■מנוס, ■סמנה ה״ה שלא אחרת, מסקנה

 מעטים חודשים תוך הפכה, שד׳׳ש היא
 ממד — המניין ■מן למיפלגת־מימסד מאד,
איש !מאשימים שראשיה .מסוכסכת, ל׳גד,

 !בה שי׳ש ובקנוניות, באינטריגות רעהו אתייאוש של בהנעה עמית ומאיר יריב אהרון בדימוס: אדוניס
 ומי׳לחמות־היהדדים. קבוצו׳תילחץ

סתנועת־׳שינוי !מקימי ובעיקר ד׳׳וש, מייסדי

אבלה לוי סטלה ן

צורח שדמי ישנה בידו פניו את מליט רובינשטיין אמנון
 מרהיב. מחזה היה לא ה יי
מ שניים הופיעו הטלוויזיה אקרן על 1

 רובינשטיין אמנון חבדי-הננסית ד״יש, ראשי
 ועמיתם, ספרם בי ורמזו עמית, ומאיר

נפשית. מהפרעה סובל זורע, מאיר ח״ב
 בסלחנות. עמית אמר חולני,״ ״׳מיקרה

 רובינשטיין אחריו חזר אישי,״ ״!מיקרה
 הראשונה הפעם זו אין כי וסיפר בצער,
 לא־נורסלי׳ת חריגה, בצורה מתנהג שזורע
 זורע זעם !״כחולה־רוח אותי הציגו ״הם
שול בברית־המועצות ״רק למחרת. עצמו,

 !״לבית־הטשוגעים פוליטיים יריבים חים
 המשא־ התנהל עדיין כן לפני ימים סטר,
 במהלך לממשלה. ד״ש להצטרפות והמתן

 של שסו גם פעם לא שלד, זה סשא־ומתן
מרכזי לתפקיד אפשרי סמועמד זורע, מאיר

 ר״ש אנשי רמזו מסויים בשלב בממשלה.
 סגן־ש׳ר־הפנים יהיה זורע כי רוצים שהיו

 קודם בשלב המישטרה. ענייני על ואחראי
 שר־החקלאות. לתפקיד במועמד הוזסר
 השלבים, !באחד לו, הציע עצמו בגין מנחם

ראש־הסטשלה. כסגן לכהן השמועה, לפי
 שאלה בן, על מעורר, הטלוויזיוני הוויפוח

וחב עמית רובינשטיץ, גילו ׳מתי :נוקבת
 ו״אדם חולני״ ״׳מיקרה הוא זורע כי ריהם

 שמשתמע כפי — :מאוזן שאינו תדע״,
בנפשו? — מדבריהם

 של !מהתנהגותו הדבר להם ׳נסתבר אם
רובינש שטען כפי קודמים, במיקרים זורע
 בכיר לתפקיד הציעו:אותו זה איד — טיין

 שזורע רעתם על עלה זר, איך בממשלה?
לכל העליון כאחראי למשל, לשמש, יכול

 להימלט שניתן עצמם את היישלו המקורית,
 הם פוליטי. גוף של הפנימית החוקיות מן

 וחזחו המוסר, היושר, הטוהר, בשם דיברו
ב״עקחחנות״. דבקותם על בוש עד

 בלתי- מעשה עשו הם כך כדי תוך אולם
 טישטשו הם עתה. !בהם הסתנקם מוסרי,

 ביניהם, האמיתיים הבדלי־הדיע׳ות את
 בעניינים רק ׳מאוחד שהוא ׳מחנה והקימו
 והעמידו הבחירות״) שיטת (׳״שינוי טפלים

 ברור להיות צריך היד, העיקר. שהם פנים
 לדיון שתעלינה ברגע תתגלח זו שתרמית
 המחנה יד,יד, ׳ושאז האמיתיות, הבעיות

ולרוחבו. לאורכו :ושסוע מפולג
 רבים. שציפו מכפי יותר מחר קחה הדבר

ה את לד״ש השאירו תוצאות־ד,בחירות
הצטר־ ובין באופוזיציה ישיבה בין ברירה

נ
פות

מכיוו
רוב

ע׳
עות
של

1לתפ
שלד,
אותה
באום
בדליי
ביי]

 חים
 טיבע

 מי
טרי׳


