
במדינה

ואשתו שרץ אריק
משוגעים!״ כמו ״לעבוד

העם
קציף שורע הזרע

 מתאים המדינה נשיא
 דסיכבון עצמו את
 י3 וייתכן — תחדש

נוספת זתקופה ייבחר
 הפרופסור המדינה, נשיא של בבירכתו

 השמיע הוא החדשה, לשנה קציר, אפריים
הש לפתע לבל. הנוגעות נאות, מישאלות

 התאחדות לנשיא אולי הנאה פסוק, מיע
אז כל של לנשיאם לא אך התעשיינים,

ישראל. רחי
 הבאה שהשנה ישראל לעם איחל הנשיא

 לשבות לעובדים וקרא שביתות, ללא תהיה
 מאבקם כינוי תוך יותר, ולעבוד פחות

 בשם תנאי-עבודתם לשיפור המיקצועי
״נגע״.
 שד,עצ- במקביל למדינה איחל לא הוא
 ושהמע־ כחוק, מיסיהם את ישלמו מאיים
 גם הוא הוגן. שכר־עבודה ישלמו בידים

הפוש בל את לתפוס למישטרה איחל לא
ה המשק את ההורסים הכלכליים, עים

לאומי.
 על-ידי נמצאו השכירים העובדים רק

 המייוחדת, לתשומת־ליבו ראויים הנשיא
 עתיד את מסכנות לו ניראו השביתות ורק
הקרובה. בשנה העם

 שחנן האיש ז כהונה תקופת־ עוד
במ עצמו את מתאים בן־ציוו יהושע את

 תרם בוודאי נאומו החדש. לסיגנון הירות
 תנועת־ של הישן החלום להגשמת תרומה
 בוררוודחובה בארץ להנהיג — החרות
ז׳בוטינסקי. זאב של לתורתו בהתאם
 תקופת־ תסתיים מעטים חודשים בעוד
של השנים, חמש בת הראשונה, כהונתו

ויו נוספת, לתקופת־כהונה אותו יציע לא
 אנשי את פוסל הוא שאין שוב בכך כיח

 ומזומנים מוכנים כשהם — הישן המישטר
החדש. המישטר את לשרת

הכנסת
יהיו שלא חבחירווז

:יקרה כאשר יקהה
 יצ,?יח א7 ■בנין

חדשות סחירות לערוד
בחי על עכשיו להכריז לבגין ״כדאי

הרא התגובה היתה זאת חדשות!״ רות
 כאשר המיפלגות, מכל עסקנים של שונה
 שלפיו דעת־הקהל, סקר מכבר לא קראו
 ראש־המנד מאחרי מתייצב הציבור רוב

החדש. שלה
אוז את העסקנים אותם חידדו השבוע

הש מיפלגתו, של בפורום בהופיעו ניהם.
 ראשי כי ייתכן תחזית: בגין מנחם מיע

הקוא מן לפרוש יחליטו אגודת־ישראל
להביא בגין בידי יעלה לא אם ליציה,

 בחוק- יהודי״ ״מיהו ההגדרה לשינוי
השבות.

ב צורך יהיה בגין, אמר זה, במיקרה
 יצטער שהוא נראה לא חדשות. בחירות

כך. על
 הליברלים, את רק הפחידו לא הדברים

המת הם הליברלים כי בגין. שהתכוון כפי
 ההגדרה של המוצע הדתי לשינוי נגדים
הב את לסכל העשויים והם יהודי״, ״מיהו
לאגודת־ישראל. בגין טחת
 נפחדו. האחרות המיפלגות עסקני גם

 לבגין שיעניקו בחירות בעיניהם חזו הם
ל שילטונו את ושיבססו מוחלט, רוב

רבות. שנים
נפי כי שסבור מי אולם מפזר? מי

 לבחירות אוטומטית תביא הממשלה לת
הפרלמנטרי במצב בקי אינו חדשות,
והחוקי.

לפ הנשיא צריך ממשלה, נופלת כאשר
 ראשי עם התייעצויות של בסיבוב תוח

אפ קיימת אם לברר כדי בכנסת, הסיעות
 ממשלה הנוכחית בכנסת להקים שרות

אחרת.
יכו ראש-הממשלה, לא וגם הנשיא, לא

 היחידה הדרך הכנסת״. את ״לפזר לים
 קבלת היא בעיתה, שלא הכנסת, לפיזור

 לקבלת עד עצמה. הכנסת על־ידי חוק
חד בחירות עריכת על שיכריז כזה, חוק

 כ־ לכהן שנפלה הממשלה ממשיכה שות,
בלתי-מוגבל. זמן במשך — ממשלת־מעבר

 מן האגודה תפרוש אם קולות. 5(!
 מיעוט בראש בגין יישאר הקואליציה,

 של 12 הליכוד, של קולות 45 שיכלול
 יהיו פלאטו־שרון. 1ו- דיין 1 המפד״ל,

 (ואם 61 של לרוב קולות שני לו חסרים
 שמואל של בקולו תלוי להיות ירצה לא

לשלושה.) זקוק יהיה פלאטו־שרון,
 משלושה אחד לקרות יכול כזה במיקרה

:דברים
2—3 את להשיג יכול בגין מנחם י•

 אנשים משיכת על-ידי החסרים, הקולות
מהמערך. או מד״ש
 יכולים עצמה אגודת־ישראל ח״כי י•

 גם בהצבעות, קולותיהם את לבגין למכור
 פקודת פי על הקואליציה מן צאתם אחרי

גדולי־התורה. מועצת
 קואליציה להקים לנסות יכול המערך

חדשה.
 חדש. אינו זה רעיון במיזנץ. שיחות

 אחרי מייד מסויימים ח״כים אצל צץ הוא
 הדואגים יש בגין. של ממשלתו הקמת

 בשיחות פעם, מדי יעלה, זה שרעיון לכך
ה במיזנון השונות המיפלגות חברי בין

כנסת.
 רק תיתכן האלטרנטיבית הקואליציה

סיעות: שלוש לפחות תיכלול אם
 פרישת אחרי קולות, 32( המערך •
הערבית), הסיעה איש ובתוספת דיין
),12( המפד״ל •
).15( ד״ש •
 נוספים קולות בשני צורך יהיה אז גם

 ר״צ ),1( ל״ע מצד לבוא שיצטרכו לפחות,
 פועלי־אגודת־ ),5( חד״ש ),2( שלי ),1(

עצ אגודת-ישראל מצד או — )1( ישראל
תמו כזאת בקואליציה לתמוך שתוכל מה,
אליה. להצטרף מבלי טובות־הנאה, רת

 למנחם יהיה כך, או כך יתאבד? מי
 הקולות 61 את להשיג מאד קשה בגין

הלי מילבד בי הכנסת. לפיזור הדרושים
בכך? מעוניין מי כוד,

 מני לאבד שתחשושנה המיפלגות כל
פי נגד תצבענה בוודאי בבחירות, דאטים

 מג- לאובדן המועמדים בראש הכנסת. זור
 לא ולכן וד״ש, המערך עומדים דאטים

ה פיזור בעד להצביע דעתם על יעלה
 יסכימו אם אפשרי: חריג (מיקרה כנסת.

ויכ חדשה, שיטת־בחירות על וד״ש בגין
חד בחירות על משותפים בכוחות ריזו

כיש אחרי ביותר, סביר אינו הדבר שות.
 של לקואליציה ד״ש של הצטרפותה לון

מוח לקרע יביא שהדבר גם מה — בגין
והמפד״ל). הליכוד בין לט

 בדי קולות די אין ולמפד״ל לליכוד
 מדוע סיבה שום ואין — הכנסת את לפזר

 לה טוב הפיזור. בעד המפד״ל תצביע
 בה תלוי כשבגין הנוכחי, במצב בהחלט

מוח ברוב לבדו בגין יזכה אם כל-כולו.
ה עצמה המפד״ל תהיה בבחירות, לט

הראשון. קורבן
 קשה — האלה החשבונות לכל ומעבר

 בקרב הכנסת לפיזור רוב לגייס מאד
 שייכללו בטוחים אינם מהם שרבים ח״כים,

במקו הבאה לכנסת ברשימות־המועמדים
ריאליים. מות

האפ — יקרה כאשר יקרה כך, משום
ב ביותר, הנמוכה הסבירות בעלת שרות
 התפזרות היא הקרובות, השנים ארבע

מרצונה. התשיעית הכנסת

מיפ׳לגות
ר 8־3 שיחה ק ס ב

 היה שרץ אריק
 עס לדבר מוכן

 שהפר כני 7 — אש״ף
גנץ בממשלת שר

 בארצות־הברית, שרון אריק של ביקורו
 תואר האחרונה, מערכת־הבחירות במהלך

 הבל הדיווחים, לפי גדול. כניצחון בארץ
ובהערכה. בהערצה אליו התייחסו

בינ המולה הקים שאריק אחרי השבוע,
 ה- ההתנחלויות על בהצהרותיו לאומית

מכו אמריקאי עיתונאי שלף ״חשאיות״,
 בעיתונו, שלו. פינקס-הרשימות את בד

ה העיתונים מתריסר אחד גלוב, בוסטון
 וי- עתה פירסם בארצות-הברית, חשובים

מאז. רשמיו את ביצ׳ר ליאם
בבו 8 בשעה כך: ניראה זה במציאות

 לבית־ מקומיים כתבים כתריסר באו קר
 מסי־ בוושינגטון. שרון התאכסן שבו המלון

 בחדר-האוכל, התקיימה בת־העיתונאים
לכ עז צורך חש לא הנוכחים מן ואיש
הרבה. על־כך תוב

נד היה קיקיונית... מיפלגה ייצג ״הוא
 פירסומת- קצת להשיג מנסה ששרון מה

 בבית... סיכוייו את להגדיל כדי חינם
 כמה שאלו דברו, את לומר לו הניחו

 40 אחרי נגמרה והמסיבה אדיבות, שאלות
 על זה באוזני זה קיטרו הכתבים דקות.

 כדי מוקדמת כה בשעה לבוא שטרחו כך
מעט.״ כה לשמוע
 מעיד הוא ואין מחמיא, תיאור זה אין

עמוקה. התרשמות על

ףאש  מעניין בבל-זאת חוסיץ? או ״
הלי חבר היותו קודם שרון, אז אמר מה
 מזכיר, ביצ׳ר בגין. בממשלת ושר כוד
:הבאות האימרות את השאר, בין

 הפלסטינים עם לדקר מעדיף ״אני •
 על חוסיין עם לדבר מאשר ירדן, עתיד על

המערבית.״ הגדה עתיד
ב המתונים עם לדבר מעדיף ״אני •
 כל עם לדבר מוכן אני אך המערבית, גדה
נצי עם אש״ף, עם פלסטינים, עם :אחד
מאוחדת.״ ערבית גות

 שיגרתיות: היו שרון של אימרותיו שאר
 מקורות- ביגלל ברמת־הגולן, לזוז קשה

 טעתה ישראל ;הצבאיות והבעיות הירדן
 בלבנון, סוריה עם פעולה שיתפה כאשר

 לערוך יכולים בלבנון הסוריים הטנקים כי
מתכו המצרים ;ישראל על התקפת־פתע

 מילחמה ולערוך ישראל את לתקוף ננים
 ישראל על הסדר בכל )בסיני מוגבלת
 בשארם־אל- וים אוויר בבסיסי להחזיק
 צבאית נוכחות לקיים ישראל על שייך:
 תפתח ארצות־הברית אם ז המערבית בגדה

 ״יהיה לישראל הסיוע את ותנתק בעימות
 את לחסל כדי משוגעים כמו לעבוד עלינו

 למשיכת אווירה וליצור הממשלתי הביזבוז
גדולים.״ בממדים פרטי הון

ביטחון
מזטרח ע□ מידחמה

 רכות שנים 7ש באיחור
 מיסמך ישרא? מנכשת

הלאומיים ?יעדים
 ־של הראשון בעמוד שהופיעה הכותרת

 הדליקה האחרון, שבת בערב מעריב גיליון
מהקור רבים בראשי אדומה נורה בוודאי

 תת־ שר־הביטחון, סגן כי בה נאמר אים•
 בראיון גילה ציפורי, מרדכי (מיל.) אלוף

מט מגבשת ״ישראל כי למעריב מייוחד
המילחמה.״ רות

הביט במשרד כי נאמר הידיעה בגוף
 את הראשונה בפעם עתה מגבשים חון

 אחרי וכי ישראל של המילחמה מטרות
 לממשלה, המיסמך יוגש שייערכו דיונים

 המיל־ מטרות את ולא־שר לדון שתתבקש
 וזיתה השילטון למתנגדי ישראל. של חמה

 מתכננת בגין ממשלת כי ברורה הוכחה זו
 לתמוה רק יכלו טון השיל אוהדי מילחמה.

ההכ את לפרסם הצנזורה מתירה כיצד
 במשרד־הביטחון. הנערכות למילחמה נות

טעו. אלה גם אלה
 תוכנית בהכרח אינן המילחמה״ ״מטרות
 המגדיר למיסמך הגדרה זוהי למילחמה.

 מדינה כל של הלאומית האסטרטגיה את
 יידעו מילחמה תפרוץ שאם כדי מודרנית,
 היעדים מהם צבאה ומפקדי קברניטיה

להשיג. לשאוף צריכים שהם האסטרטגיים
 ששת־ מילחמת אחרי כבר רמות. שתי

 ישראל כי צבאיים מומתים טענו הימים
 המילחמה שמטרות מבלי למילחמה נכנסה

 לאומי. במיסמך מראש מוגדרות תהיינה
 ועל תעלת־סואץ גדות על נעצר צה״ל
 ה־ מראש שנקבעו מפני לא הירח גבול

'ש במילחמה לכבוש יצטרך שהוא ׳שטחים
 ב־ לגמרי נוצרו החדשים הגבולות תפרוץ.

)26 בעמוד (המשך

הנשיא
!״לשבות ״לא

בגין שמנחם סיבה שום אין קציר. הנשיא
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