גיליון ״העולם הזה׳׳ שיצא לאור לפני  25שנים בדיוק דק־
דיש כתבת־שער וסקירה ביוגרפית פוליטית מר!יפה תחת הפו 
תרת ״בן־אדם״ לאלוף יצחק שדה ,מייסד ומפקד הפלמ״ה ,שנפנזר
שבוע קודם־לכן .הכותרת ״מאה שערים יוצאת לקרם נגד המאה
העשרים״ התנוססה מעל לכתבה מצולמת שהציגה את ראשיתו
של מאבק המיפלגות הדתיות נגד גיוס כנות לצה״ל.
״חקירה מייוחדת״ שערד צוות כתכי השבועון ,השבוע לפני
 25שנים ,התמקד בתככים שהתנהלו כמועצת עיריית ירו 
שלים ,תחת הכותרת ״שלושה אוחזים בכיסא״ .התחקיר תיאר את
המאכק על ראשות־העיר שניהלו ראובן •מרי איש מפא״י• ,מלמה
זלמן •מרגאי ,נציג המיפלגות הדתיות ואליהו אלישר .כמדור
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״מיפלגות״ הוכאה סקירה על עצומות שערכו מיפלגות מפ״ם
ומק״י למען קבלת הברים ערבים להסתדרות.
בשער הגיליון  :יורם שדה כן השמונה ,כנו של האלוף יצחק
שדה ,שעליו נכתב למרות גילו הצעיר  :״יורם ירש שם גדול,
שם מחייב מאד ,שלא יהיה קל לשאת אותו *  . . .״

ואשיח
..אי־אנשו ועשוה מאומה לתיקו! >1זגיהאוויו״
סטיית המנו״ל ■מיש * בן־גוויון מביע חפץ להתגייס לצה־ ל
״העולם הזה״ 774

העם
אין מה לעשות
״הפל מדברים !אודות !מזג־האוויר״ א!מר
פעם ׳ההומוריססן האמריקאי ומרק טוויין.
״אבל איוש אינו ■נוקף ,אצבע לתקנו.״
דברים אלוה טובים !בייחוד לגבי ד,וארצות
׳האנגלו-סכסייות ,ושבהן סשןטש ׳מזג־האוויר
עילה ר״שמיית לראשיתה של ׳שיחה ; פתי
חה אהרת נחשבת כחוסר־נומוס! .בישראל,
שבה פמעט !כל ;נושא !משמש ׳תירוץ לווי 
כוח ,אין הדיבור אודות ,מזג־האוויר נפוץ
ביותר.
ברם ,בשנים האחרונות אירעו כמה הת
רחשויות אקלימיות העלולות לשנות ב־
!מידת־ומה !את פני הדברים  :׳שלג :כבד
ירד בתל-אביב ובשפלה ,מאורע שלא היד,
לו תקדים< -גשמים עזים ניתכו בעוז,
גרמו שיטפונות רציניים בחורף !שעבר
והביאו -במבוכה גמורה את החזאים .זה-
ושבוע !בא שחב יכבד ש,נמשך ומים והביא
איתו טמפרטורות -גבוהות .לחות וחיסי-ת,
!שהגיעה במקומות ושונים לנקודת הרמייה,
גרמה טיפטוף -גשם קיץ -קליל במקומות
שבהם אפילו ,בחורף הגשם הוא חיזיון
נדי-ד -כמו ,למשל ,ואילת.
חוסר ההתעניינות המסורתי ובענייני ואק 
לים גרם -לכך ׳שהחום הכבד יבא על מרבית
 1תושבי המדינה ובמפתיע .אולם גם אלה
המקורבים לתחנות המטאורולוגיות ׳והמא 
זינים לתחזיות הניתנות -כל-אחיד יד בסופן
של החרשות ברדיו- ,וידעו על המתרגש
לבוא ,לא יכלו -אל-א לצפות לו בשלווה
פילוסופית .כפי הנראה■ ,באמת עדיין אי-
אפשר לעשיות !מאומד ,לתיקון מזג־האווור.

מפלגות
ן חודה מזל ע ס דה
הסתדרות הפועל המיזרחי בארץ־ושחאל
|
] נוסדה לפני !שלושים שנה! ,ואיחדה יברא-
!שיתר ,פועלים בעלי רעיונות דתיים ׳ומום-
< ריים ■ששאפו לחולל שינוי ערכים יסודי
בתיי העם ,להחדיר !בו את תורת יו־שיר-אל.
סיסמתם היתה :״,תורה !ועבודה״ .זמן1-םה
היה הפועל המיזרחי** גוף יסתיר ההסתד 
רות הסללית ,אולם עד־-טהרה התברר ש 
אין -שתי התנועות -ד,פועליות הללו מסו 
גלות לגור -בכפיפה ,אחת .הלק ארי -של
חברי הפועל הימיזרזזי -נטשו את ההסתד 
רות ,חיזקו את מיפל-גתם !והפסו-ה לגוף
עצמאי לחלוטין ,הקשור להסתדרות הכל
לית רק בכך ישחברי הפועל המיזרחי -נה 
נים !משירותי קופתיהחולים שלה.
למרות האידיאלים הגבוהים וההישגים
ההתיישבותיים הניכרים ,היתד ,הפועל ה־
מיזרחי !מאז -ומתמיד -מייפל-גה !אופורטוניס-
טית ,׳שידעה ■לנצל !את שוויון הכוחות
הפוליטי בין !שמאל לימין ■ולהשיג לעצמה
יכך כיסאות, ,גם כאשר היתד- ,במיעוט מוח 
לט והואשמה לא -אחת מיופי בחירות ***.
יורם שדה ניצל שם מחייב זה רק
נפעם אחת בחייו — כאשר פירסם ,בשילהי
!יזלחמת־ההוזשה ,מיכתב גלוי לגב׳ גולדה
"מאיר שבו הביע את אובדן האמון שלו
^ושל בני־דורו בסיבת המילחמה ,אחרי
| ה ד״ר נחום גולדמן לא הורשה לבקר
^קהיר.
יחד עם תנועת המיזרחי ,חהווה
*הפועל המיזרחי את המפד״ל של היום.
י המפורסם בזיופים הוא זה של יצחק
רפאל )ורפל( בבחירות למועצה הדתית
בירושלים ב־ 946ו ,בחירות שעליהן פיר־
סם נתן אלתרמן שיר ב״טור השבועי״.

מן המיפלגות הדתיות הפועל ה-טיזרחי
׳לוותיקים היו -נושאי ושוחה רבלם למדי,
היא החזקה ביותר  :בעלת  12קבוצות15 ,
זיכרונות ר,ואיים -לאנשי חיל־רגלים !ששיר 
מושבים 28 ,ייושובי עולים ושכונות .אולם תו במצרים ,בקו החזית -הראשון באיטליה
בתוך ׳שורות המפלגה עצמה נערך -מאבק
)-נהר הסניו( !ובהולנד! .אולם -ראשוני ה-
חריף! ,מלווה השמצות שכמותן -לא נשמעו ומתגייסים ,לפי צו הסוכנות היהודית !ל-
בשום מעריכה על ׳ש״לטיון !מייפלגד ,בארץ.
צגא -הבריטי ,זכרו עוד כימה דברים :
עזרו ׳להשמצה  :עיתוני ׳מפא״י!שקיוו !לני  -מלבד מילחמתיו על תג־זוהוי ארצישראלי
צחון מכריע של סיעת למיפנה ,אשר ב 
ולא ״המיל הפלסטיני״ שתג הדומה לו
ראשה ■ניצבים ח״ב משה או-נא ■ושרש!׳ב־
סועד ,לראשונה ,לציין את כובעיהם .ה 
ריאות ד״ר ייוסף !בהרג!! ,הדוגלת !סכנייסה
גדוד הראשון !הצטיין -ביבול סרג׳נטים
להסתדרות -ד,כללית .ימהל לימיפנה עמדו
)סמלים( -מרבי-חועלת.
שתי רשימות :המרכזית ■בראשותו של
בין  800חיילי הגדוד הראשון בלטו
משה שפירא ,שר־הפניס- ,שהשתדלה למ  כביר באותן שינים ושני הסרג׳נטים שפיגל.
שוך ■את הפועל המיזוחי ומינה -לקחאת -אחד מהם ,סרג׳גט -נחום !שיפייגל איש הגליל
חזרה על ליכוד החזית הדתית ,הרשומה העליון ,שנודע כעבור ושש ישנים -כנחום
המאוחדת! ,שמנהיגה יצחק !רפאל !הדורשת ג־ולני- ,מפקד החטובה כובשת הערבה .ה 
עצמאות להפועל המיזרחי .למעשה לא שני ,ג׳ינג׳י משופם שהיה ׳דב־יהסמל ה 
נבדלו הרשומות ■הללו זו מזו ,ווהן -נולדו
גדודי — יששכר שפיגל; שאף הוא עלה
עקב חיכוכים ■איישיים ■בין מנהיגיה.
בדרגה! .שפיסל הפך -שפי ,ומכהן במפקד
■כך או יכך ,תוצאות הבחירות לוועידה
חטיבת החופים -והגבולות ישל מושמדת
האהודעשרה ש-ל המיפלגה ,שתיערך ׳ב 
ישראל.
חודש הבא ,היו מאלפות- :הרשומות הימ 
וזה לא יהיה הכל .בין הסרג׳נטים -בלט
ניות -קיבלו ביחיד ! 64אחוז מפל הקולות,
אחד במיקצויעיותו  :היה זה סרג׳נט !הצל 
בעוד שקבוצת למיפניה זכתה וברוב ריק
פים הגדודי■ ,׳שהתפרסם !לאהר־ומפן וכמפקד
בקיבוצים זד*,תה -במיעוט ׳מבוטל בערים.
בית־-הספר לצלפים בצ-ה״ל וכראש מיש-
מסתבר כי -מאז -היווסד הפועל המיזרחי לחת הקלעים הישראלית לאולימפיאדת
חלדי תמורה גדולה !בהרכב חבריה :ישוב הלסינקי .שם הסרג׳נט שהפך סגן-אליוף:
אין זו תנועה סועלית ,ורוב רובם של
אלכם אלירז.
חפרוה הם בורגנים זעירים׳ .פקידים ,וסע־
לי-מלאכה- ,שאינם ששים !להירתם למר 
כבת ההסתדרות הכללות .תקוותיה של
מפיא״י לזכות בתוך ההסתדרות בתומך
נאמן ,נכזבה .במאבק בין תורה לעבודה
ניצחה הראשונה.

תאריך 28.8.52 :
ניסה לבקש תשובה לשאלתו בעזרת ידיו.
התוצאה  :אחת הילדות רצה !במעלה ה-
רהוב- ,הזעיקה ושוטר .בטש נעצר ,הואשם
■ב״ניסיון -למעשה !מ-גו-נה ובביצועו״.
לפני בית־המשפט הסביר השוטר -כי
הילדות התלוננו שעהבר־אורח ■)בטש( פנה
אליהן ״-ברמזים !בלתי,-מוסריים״ .בטש■ ,מ־
!אידך ,שהסתייע בקתב־ומישפחה לתיריג-ום
׳תנועותיו ,הסביר כי לא יהיו לו יכל -כוונות
רעות .כל כוונתו :ואיתור רחוב הירקון.
השופט אליעזר זליקסון קיבל את דיברי
החירש-אילם- ,הבין !את סיבת התנהגותו
המוזרה -שנבעה !במומו .ואולם בטש עצמולא -הסתפק ובזיכויו .מייד ,אחרי צאתו ונד
בית־המישפט ניגש לרוכל -ורכש ,תמורת
 200פרוטה ,מדריך לרחובות תל־אביב
שבעזרתו יוכל !מעתה .למצוא !כתובות !סב 
לי להיחשד בניסיון ■לביצוע מעשיים ׳מגו 
נים.

הווי
מכה לאמנות

באחרונה נראה כי מוסדות -ממשלתיים
וציבוריים !מסויימים -מתגרים בצורה רצי
נית למדי -באמנות -הישראלית  :הצנזורה
עשתה לקלס ;את תי!אטרון אהל )ואת עצ 
מה פאלצה -אותו להציג יאת המחזה הפרו
צה הצייתנית בצורה קצוצה -ומעוותת !וב 
רמזים בלתי מוסריים
שינוי שם  :העיריות הגדולות הטילו יעל
העולה החדש -משה בטש )- ,(31הייס-ס -התיאטרונים שעד יכה ילא שילמו כל!מימים
קשות לפני !שהחליט ■לפנות אל -העוברים היטל-עינו-גים ,׳שאינו — בלשון בנייאדם
ושבים בשאלה למקומו ישל רחוב הירקון — אלא מס־שעשועים .עתר .הנחית מו-סדבתל,-אביב .להיסוסיו !של בטש לא גר-מה אח-ר ,מיישרד־המייסהר־והתעשייר״ ומיכה -נו 
אי-ידיעת הלשון העוברית .הם ינבעו !מן  ספת :קפה נסית! ,מקום־המישסש של אס-
העובדה שהוא חירש־אילם הנדתע ■מלהש  נים וסקיתים בתל!-אביב- ,נסגר לחודש
ימים לאחר ש-נמצאה סמיטבחו כמות של
מיע את גי׳רגורי קולו ובפני אנשים.
אך בסופו ושל דבר -נאלץ בטש לשאול -בשר־עוף שלא -המלק בהקצבה.
בראשית שבוע זיר- ,הפציעה ברחויב דיזנ־
את -מישהו לרחוב הירקון ,כי הוא פשוט
רצה להגיע אליו .הוא פנה אל שתי יל־ ,גוף ,תל־אביב ,צלקת -אפלה ,ואמינים סס־
רי־בסיס הסתובבו כנמלים שקינן נהרס
דות בנות  , 12הסביר את !מבוקשו בקול־
בין השכנים ,קפה רוול ופראק .אבל ממלוא־
שאיגדקויל .הילדות -נרתעו !סמנו בבהלה,
ונטש — !שראה -כי לשונו אינה !מובנת — המקום -הרישמי ישל נסית היה ,לכל הדי-עות .מעדן שמעבר ■לרחוב ,אותו סנך
בנוכחותו -איש נסית הוותיק ביותר אברהם)אבני בוהו( שלונסקי ,׳המשורר עטור יוד
-שערות השיבה.

דרכי אדם

י ובל 1ח
שלושה סרג נטים
כשיהתכנסו כסה מאות ותיקי הגדוד ה 
ראשון של החטיבה -היהודית הלוחמת )ה 
בריגדה היהודית( בגן הקרי״ה המוצל והם-
סו ׳לשולחנות עמוסי !כובוד -ומשקאות,
העלו את זכר גדודם ׳•שהוקם לפני עשר
שנים ,בקיץ  , 1942שנתיים אחרי הקמת
הפלוגות העובריות בצבא הבריטי.

אנשים
• !בנאום -בלתי .סובן מראש ומלא־
התרגשות בכנסת ,שבו יבלע חצאי־-מילים
וחיצאי־ימישפטים ,הודיע דויד גן־גוריון
על -משאת ינפשו  :ואם יתרחק אי־פעס !מכס
יראש־המש-לה יש ברצונו להתגייס כטיודאי
פשוט לצה״ל .שאל אותו!ח״ב מק״י מאיר
דילגר  :״בפיקוד האמריקאים ז״
!• כהמשך נאומיו תקף בך-גוריוו את
אחד מ״וותיקי ההגנה״ מבלי לפרש בשמו,
שטען בשעתו כי צה״ל ,כסל צבא אחר,
יחנך את הצעירים לחיי בטלה ,יהירות
!וש-חצנות .ישעה ׳שהח״כים באולם !והאור־
יחים יושבי היציע לחשו זר ,לזה את שם
האיש שאליו התכוון — ישראל גלילי
— אמר -בי־ג׳י  :״הבחור הזה אינו יודע
מה ההבדל -בין צד,״ל לבין צבא אחר.״
• תקופת לימודיו בית השנתיים של
אלוף הפלמ״ח ומשחרר הננב ,יגאל
אלון ,הגיעה לקיצה .קיבוצו !של אלון,
גינוסד ,החליט כי על אלון לשוב לביתו
והפסיק יאת הקצפתו הכספית.
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