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 הור&ניץ יכאל של מועמדותו
 ה7מג שר־האוצר לתפקיד
 הכישרודת חוסר את

ליהישרא בימין
 הפי־ השבוע~את "הבריתה״העממיתימצאה-

ארליך ״שימחה האוצר: לבעיית תדון
 לח' שלא יתחייב אך שר־האוצר, יישאר

 .לישראל.״ לעולם זור
 לא ואיש השבוע, חזר ארליך אולם
 המרכזי הכלכלי התיק עתיד יהיה ידע.מה

).37 עמוד (ראה בממשלה
 ה־ על לוויכוח היד. לרפ״י. מרפ״י

 התחום מן הוזות אחד, צד הרמה מישרה
הפוליטי־כלכלי.

בגין, מנחם ובראשם הליכוד, אנשי רוב
 של לידיו התיק את למסור מוכנים היו

 שר־התעשייה־ שהיה מי הורביץ, יגאל
המיסחר־והתייירות.

 גדל הוא הימין. מן בא לא הורביץ
 1965ב־ ההיסטורית. מפא״י בשורות וחונך

 שהלך מפא״י של הפלג לריפ״י, הצטרף
 מפותלות בדרכים בן־גוריון. דויד אחר

לליכוד. דבר׳ של בסופו הגיוע,
האו תיק את לידיו הורביץ יקבל אם

ממ של הבכירות העמדות כל יהיו צר׳
עצ ראשות־ד,ממשלה מלבד הליכוד, שלת
מיפלת־ד,עבודה. יוצאי •בידי :נתונות מה׳

ב בגין ניצח כאשר צחיח. מידבר
 תיק- את למסור מוכן היה דא בהירות,

 הליכוד. מאנשי איש בידי החשוב החוץ
 הוד־ של בן־דודו דיין, למשה קרא הוא
 במפא״י. וחונך גדל הוא שגם ביץ,

י לאיש־חרות ■בגין מסר תיק־הביטחון את
 וייצמן עזר אל מתייחס אינו איש אך —

 ־3 היה לא הוא אמיתי. חרותניק כאל
 כאשר — מצד,״ל לפרישתו ועד אצ׳זל,

לחלי אלוף של המדים מן במישרין עבר
 דעת על עלה לא — שר־התחבורה של פה

לחרות. מקורב שהוא איש
 המועדף כמועמד הורביץ של הופעתו

מצ האוצר לתיק הליכוד אנשי רוב של
 ביותר המדהימות העובדות אחת על ביעה

 המסורתיות לחטיבות שאין המהפך: של
והליברלים חרות — הישראלי הימין של
במ בכיר תפקיד לשום סביר מועמד —

 בשטח לא הביטחון, בשטח לא דינה,
הכלכלה. בשטח ולא יהסי־החוץ

ביי תחילה — באופוזיציה דורות ישני
 אותה הפכו — במדינה ואחר-כך שוב

האי הכישרונות מבחינת צחיח, מידבר
שיים.

צה״ל
מ ד ח 31ט ל•י<ל

 החייל גכגס ׳הגוברת כחשכה
 געלמו מאז למפוגית,

השבוע ;?ד — עיקבותיו
 להגיע רצה )20( שמיר דויד רב־טוראי

 ,1979 בינואר 2ה־ השישי, ביום הביתה.
 אמו, עם דיבר אחרי־הצהריים, 2 בשעה

שיבוא. לה והבטיח
 להשתחרר. היה יכול לא שמיר אולם

 הסכים בקשתו לפי סמל־תורן. היה הוא
 יוכל להחליפו, חברו יבוא שאם מפקדו

לתל־אביב. לנסוע עצמו הוא
 לבסיס הגיע כאשר התמהמה. החבר

 ירד כבר סיני, בצפון שמיר, שירת שבו
לצאת. שמיר החליט זאת בכל הערב.

 על ציווה הוא פיתרון. מצא המפקד
 ל" עד שמיר את לקחת טנדר של נהג

 ו־ סיני בין לגבול סמוך צומת־אבשלום,
 לתחבורה. שם עימו ולהמתין רצועת-עזה,

 אותו, שיאסוף כלי־רכב שמיר ימצא אם
 גם יחזור אחרת לבסיס. הטנדר יחזור
בטנדר. שמיר

 יצאו החיילים שני כפולה. קבינה
 בעוד התחלקו. שם לצומת. הגיעו לדרך,
 אחד בצד במכוניתו המתין הטנדר שנהג

 כדי השני, בצד שמיר עמד הכביש, של
טרמפ. לעצור

 כי נהג־הטנדר ראה הגוברת בחשכה
 ליד עוצר כפולה קבינה בעל פולקסוואגן

ב שנסעה למכונית, נכנס שמיר שמיר.
 לעזה. כיוון

עוד. נראה לא מאז
נעלמו כאשר חיה. שלא הסיור

 כי בצה״ל סברו החייל, של עיקבותיו
 עימה. ונסע בדרך בחורה מצא אולי נפקד.

הו הבטיחו לשווא ערק. כי שחשבו היו
לדוג צעיר הוא דויד כי תימן, יוצאי ריו,
מיחי להיפקד דעתו על יעלה שלא מה,

בעינה. נשארה התעלומה דתו.
 קטן אירגון הודיע אז חודש. לפני עד

 כי הערבית, דזזית־השיחרור פידאיון, של
 לפגי שבוע בידיו נפל שמיר דויד החייל

 שמיר כי טען, האירגון בדרום־לבנון. כן,
 אנשיו שאר שכל צה״ל, של בסיור היה

נהרגו.
 סיור שום היה לא כי מייד, הגיב צה״ל

 ה־ של שבייה הודעה באה כן על כזה.
 לפני ברצועת־עזה נלכד שמיר כי :אירגון

ניירותיו. הובאו לכך כהוכחה ימים. במה
 כמה כעבור בטלוויזיה. מיסמכים

 על שמיר דויד של ניירותיו נראו ימים
ה בתוכנית הירדנית, הטלוויזיה מירקע

 במצלמה, הישר הביט הקריין עברית.
 החייל של הוריו אל אישית פנה כאילו

 שלכם דויד תדאגו. אל ואמר: שנעדר,
 לא איש טובות. בידיים ונמצא וקיים, חי

 אותו מראים איננו אנחנו לרעה. בו יפגע
 החייל מפרשת לקח למדנו כי המסך, על

לעי אותו שהראינו מפני עמרם. אברהם
במ לשיחרור המשא־ומתן נסחב תונאים,

שבה*. שך
 ישב בתל־אביב בקריית־שלום בביתו
 בעל החייל, של אביו שמיר, עמנואל

 הקריין. על־ידי ושוכנע בגבעתיים, חנות
 בצורה באב יתעלל מי לו? שקרו למה

 איכשהו כי להאמין, רצה הוא ? כזאת
 ושהוא לשבי, זאת בכל בנו הגיע אכן
וקיים. חי

 האב, פנה שאליו במישרד־הביטחון,
 שאלות היו יותר. רבה הספקנות היתה
 מדוע מענה. ללא שנשארו מדי רבות
מאז חודשים, תישעה במשך החייל הוחזק

ז״ל שמיר דויד רכ״ט
בצומת לילה

 מדוע ? כך על שהודיעו מבלי שנעלם,
 כפי לעיתונאים, ולא בטלוויזיה, הוצג לא

 קריין של ההסבר ? עמרם בשעתו שהוצג
מעיקרו. מופרך בשמע הטלוויזיה
 מישרד־הביטחון אולם קבורה. גופה

 או האב, של תיקוותו את לדכא העז לא
 הוא תום. עד הפרשה בידור על לוותר

 אל פנה זה האדום.הבינלאומי. לצלב פנה
תוצאות. בלי בביירות, נציגיו

 העיתונות דפי מעל פנה שהאב אחרי
 לפעולה. זה גם נכנס אבנרי, אורי אל

 אך צה״ל, של לספקות שותף היה הוא
 את לברר כדי הכל את לעשות החליט

 עמודים (ראה בוועידת־רומא הפרשה.
 ראשי לפני העניין את הביא ).26-27

הו מטעמים ביקש אש״ף, של המישלחת
 הוא החייל. קורות את לברר מניטריים

לאו אחרת, בדרך־תיקשורת השתמש גם
מטרה. תה

מ להגיע הספיקה שהתשובה לפגי עוד
זרו מרפיח. בשורת־איוב באה ביירות,

 משלושת אחד את לכדו הביטחון עות
 מצא שבה במכונית, שהיו החזית אנשי
 שמיר כי הודה, הוא טרמפ. שמיר דויד

מא אחרי בדקירות־סכין, במכונית, נרצח
ה להימלט. הספיקו שותפיו שני עז. בק

ב הקווים את שעבר עמרם, אברהם *
 ליטאני, מיבצע בעיקבות לבנון, דרום

 אסירים 78 תמורת שנה כעבור שוחרר
 חבריו ארבעת של גופותיהם ביטחוניים.

הוחזרו. לא עדיין

המוס בבית־הקברות קבורה נמצאה גופה
ספק. לכל מעבר וזוהתה ברפיח, למי

ש בשעה כך. על ידע לא עדיין האב
 את לו להביא. כדי לאתרו ניסה צד,״ל

 אבנרי. אורי אצל ישב הטראגית, הבשורה
 לגילוי הפעולה המשך על עצה לטכס כדי

_______האמת.
 ה־ חזית־השיחרור נבלה״. מעשה״

 עיראק, על־ידי שהוקם אירגון היא ערבית
 העצמאיים היסודות החת לחתור כדי

 אל־צעי־ (כמו והפרו־סוריים פתח) (כמו
העירא על-ידי מופעל הוא באש״ף. קה)
הקיצו לחזית־הסירוב כמובן, ושייך, קים
נית.

 את לקדם עניין שום אין זה לאירגון
 את לעשות מוכן הוא להיפך. אלא השלום,

 את ולהגביר השלום את למנוע כדי הכל
 אל מתייחס הוא העמים. בין השינאה

 המתונות־ העמדות בעלת אש״ף, צמרת
כ עלה, לא כך משום אוייב. כאל יחסית,
 אירע אכן מה לברר אש״ף בידי נראה,

לשמיר.
 נרצח ששמיר אחרי :הסבירה הסברה

 שאנשי עד רבים חודשים עברו בינואר,
 את להעביר הצליחו או העזו בעזה החזית

הש זו בעיראק. שלהם למיפקדה ניירותיו
 לתרגיל בלתי-אנושית, בצורה בהם תמשה

 פסיכולוגית. לוחמה של מכוער־במייוחד
 הבינה לא הירדנית הטלוויזיה כי יתכן,

האירגון*. להודעת והאמינה המישחק, את

דעת־הקהל
ר ב ד ש״ך עם ד א

 ארג ראה עורן-הדסוס
 הצהדדן — וגדהס הטבלה

המבולבלות השורות את תיקן
 עורך את הדהימו כה התוצאות כי נראה
 בילבל כי עד אחרונות, ידיעות של הדפוס

 הדפיס ימים ארבעה כעבור השורות. את
כתיקוךטעות. בשנית, הטבלה את הצהרון
 סקר- של טבלת־התוצאות זאת היתה

 למחקר המנון מטעם שנערך דעת־הקהל,
 עם בשיתוף רב־היוקרה, חברתי־שימושי

 הסתמית הכותרת העברית. האוניברסיטה
 עם מו״מ נגד — הציבור ״רוב :היתה

 מגעים.״ נגד — הציבור מחצית רק אש״ף.
 חבוייה היתד, זו מטעה לכותרת מתחת

 :לשאלה בתשובה התבטאה היא פצצה.
 משא־ומתן קיום נגד או בעד אתה ״האם

 בזכות- אש״ף יכיר אם אש״ף, נציגי עם
 ?״ ישראל של הקיום

 450/0 בעד, 559,! :המדהימה התשובה
נגד.

 רוב עתה קיים :החד־משמעית המסקנה
 משא- לקיום הישראלי בציבור מוחלט

 יריב אהרון נוסחת פי על אש״ף עם ומתן
שם־טוב. וויקטור

 שחל מראה הסקר היהודים. מחצית
 עד בישראל. בדעת־הקהל מהפכני שינוי

 משא־ומתן נגד מכריע רוב תמיד היה כה
 של הקו לפי התנאים, בכל אש״ף עם

לו. שותף רבין יצחק שגם בגין, מנחם
 של תוצאה היתד, מדהימה פחות לא
 בדזמנית כימעט שנערך דעת־קהל סקר

 אנדרו פרשת בעיקבות בארצות־הברית,
האמרי הציבור רוב כי הוכיח הוא יאנג.
אש״ף. עם בהידברות עתה תומך קאי

 המפתיעה התוצאה היתד, זאת לא אך
 הסקר היהודי. לציבור נגעה זו ביותר.
 היהודי־האמ־ הציבור מן 44ץ>0, כי הוכיח
 עם ההידברות ברעיון עתה תומך ריקאי
 של המוחלטת ההתנגדות למרות אש״ף,

לכד. היהודי המימסד
תש האמריקאית התוצאה פחד״מוות.

 ארצות־הברית. ממשלת על ספק, בלי פיע,
 היהודי המימסד כי לנשיא תוכיח היא

 העמדה את אומנם מייצג בארצות־הברית
 של וקבוצות ממשלת־ישראל של הקיצונית

 הקונסנזוס את לא אך מקומיים, עסקנים
היהודי. הציבור של האמיתי

 מן תשפיע, לא הישראלית התוצאה
 עשוייה היא אך בגין. מנחם על הסתם,
 של הצמרת בלב חדשות מחשבות לעורר

 אחוזה כה עד שהיתה מיפלגת־העבודה,
 בנכונות אותה יאשימו שמא פחד־מוות

להש עתה עשוייה היא אש״ף. עם להידבר
 להיות מתחילה זו עמדה שינוי כי תכנע

פוליטית. מבחינה גם כדאית

נת כאשר אבנרי, אורי של תגובתו *
״חע־ :כוזבות היו החזית שהודעות גלה

ו״ נבלה ה־ ש

שר החוש הסיגנון
של הגוהת פריצת

תולה 0* גושיאמת׳
המרינה לקופת

וני דלי עשרות
:שבוע 1 לירות

1 11כ —  י --------------- 11_ 717 1- _1 , 1 1 ב_ 1.4

 את בעזרתו להקים כדי הגיבעה, מעלה
ההתנחלות. של הרכס במעלה ב/ עופרה

 פריצות־ נעשו שלפיו התסריט ידוע. י י ד מוכר תסריט פי על יזלף ליל
 גם כנראה, ייעשו, ולפיו הקודמות הגדר
ד,ו עופרה מתנחלי אחר־כך. שיבואו אלה

 לכלי- לכן, קודם אחדים ימים הודיעו,
 שטח את להרחיב כוונתם על התיקשורת

 מי יש שלהם. ההתנחלות של השיפוט
הצבאי. למימשל גם להודיע שדואג

 לשטח. הוראות שתי יורדות מהמימשל
 ברגע סורצי־הגדר את לפנות — האחת
 יותר חשובה והשנייה אותה, יפרצו שהם

למקום. להגיע לעיתונאים לאפשר לא —
הקר על העליה שלפני חצות בשעת

 רכב דרכים. מחסומי הוצבו המורחבת קע
 מיס- עם רכב לעבור. הורשה ערבים שבו
העיתו מרבית חזרה. נשלח ישראלי פר

 ב־ היטלטלו עוקפות, דרכים מצאו נאים
 ל- להגיע והצליחו סלולות לא דרכי־עפר

עיתו מוקדמת. בוקר בשעת עוד עופרה,
 הטלוויזיה של אלה בעיקר אחרים, נאים

המחסומים. אחד ליד נתקעו הישראלית
ה הרמקולים החלו בבוקר בשבע

 מצפצפים. ההתנחלות ברחבי פזורים
ה עופרה. מתנחלי של ההשכמה זו היתה

 הציפצופים, אחרי להם, קרא חנוך מזכיר
 בנקר להתרכז ואחר־כך לתפילה, ״ללכת

מיבצע.״ דת־ד,ריכוז
בד בשמונה ממושמעים. עופרה תושבי

 כתב של הנהג מלבד כולם. התייצבו יוק
 נראה לא מדים, לבוש שהיה גלי־צה״ל,

 מבעוד שהוזמן דחפור בשטח. חייל אף
הגדר. לעבר דרכו את עושה החל מועד
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