
במדינה
ם ע ה

תחדעויס הפורשים

 היתה זאת מצער!״ ״זה
 ש? הראשדגה תגובתו

 החרש שו״חביטחץ
:גיסיוגוודהרצח 7ע

 מעשיה כל לבוא. מוכרח היה זה
הו ממשלת-ישראל של ומחדליה

לכך. בילו
מנ ושר־הביטחון ראש״הממשלה

 לחללי בהספד השתתף בגין חם
 בפקודת שנהרגו אלטלינה, האוניה

 דויד ושר־הביטחון ראש־הממשלה
 בראש בגין עמד בשעתו בן־גוריון.

 ה־ את שהביא אירגון־הפורשים,
 הביאה שמא חשש בן־גוריון אוניה.

 עריכת לשם הנשק את האוניה
ה הישראלי השילטון נגד פוטש
 סיפון על שהד, עצמו בגין חדש.

 אש עליה נפתחה כאשר האוניה
 אותו דחפו וחבריו תל־אביב, בחוף
 המים, תור אל האוניה מן בכוח

להצילו. כדי
 חבריו־ את הספיד שבגין בשעה

 שלו, הרגיל בסיגנון־הקיטש מאז
ה הפעולה בהכנת יורשיו עסקו

ה המחתרת של הראשונה גדולה
החדשה. פורשת

ב למחרת זו מחתרות פמה
ב מיטעני־הנפץ התפוצצו בוקר

 של העיריות ראשי של מכוניותיהם
 בסאם ואל־בירה. רמאללה שכם,

מ ח׳לף וכרים משכם אל־שכעה
 באל־בירה קשה. נפצעו רמאללה

ל שהוזעק המישטרה, חבלן נפצע
 רימון התפוצץ בחברון מקום.

הערבי. בשוק ממולכד
ב אצ״ל מעשי את מזכיר הכל
ער בשווקים (פצצות ׳30ה־ שנות
 בחיי (התנקשויות ׳40וה־ ביים)

אישים).
עב מחתרות להקמת הסימנים

 ניכר. זמן מזה התרבו חדשות ריות
 — והקים נשק צבר גוש־אמונים

 (״רפול״) רפאל הרמטכ״ל בחסות
 במיסגרת צבאיות יחידות — איתן

 גדולים מצבורים בידו יש צה״ל.
 ואין ובלתי־חוקי, חוקי נשק של

 ב־ עתה מאורגנים שחבריו ספק
מחתרתית. מיסגרת

כה־ מאיר ״הרב״ של הכנופייה
 ההחלטה בדיחה. מלהיות חדלה נא

את לכלוא
 יכלה מינהלי במעצר ועוזרו ״הרב״
 שלימד סודי, ממידע רק לנבוע

 פעולות לבצע האירגון כוונות על
ביותר. מסוכנות

 אלה אם זה, בשלב לדעת, אין
ה היחידות המחתרות שתי הן

 שישנן או בשטח, עתה פועלות
 כי לימדו השבוע פעולות אך עוד.

 יעילה, היא המחתרות אחת לפחות
 ומסוגלת בנשק כראוי מצויידת

 שבו במרחב באין־מפריע לפעול
ה על צבא־הגנה־לישראל מפקח

ביטחון.
 ההשלכות לרצח. מדעמדיס

מאליהן. מובנות זה מצב של
 לא ערבים, לרצוח שיוצא מי

 הנחשבים יהודים מרציחת יימנע
כול אינם אלה כבוגדים. בעיניו

 מחנה־השלום, ראשי את רק לים
 ב־ בכתובות נדרשה ע|רציחתם

 בתל-אביב, הקירות על צבע־דם
 המשולים הממשלה, חברי גם אלא

הקנאים. בעיני ל״בוגדים״
 אנטי-דמו־ היא מזויינת מחתרת

 ומטרתה בריאתה, מטבע קרטית
ה הממשלה עול את לפרוק היא

הכנסת. ושילטון חוקית
 אל־ ״מצב עתה נוצר כי ברור
 משולשת: מילחמה של ג׳ירי״
 הכבוש העם של המחתרת צה״ל,

הנחלנים. של והמחתרת
שר־הבי־ של הראשונה תגובתו

הרצ פעולתם על בגין מנחם טחון
מצער.״ ״זה :הפורשים של חנית

■דושדים הגולם ^
 המחר״ר, על קם הגולם

 חביתה יה?ף והמחר״ל
 להשמיד מבלי

יציר־בפיו את
 הידוע בצלאל, בן ליווא יהודה

 את יצר המהר״ל, בכינויו יותר
הגולם.

היהו הקהילה את שירת הגולם
 מזימות את ושיבש בפראג דית

 ה- היה ליל־שבת בכל הצוררים.
ה השם את מפיו מוציא המהר״ל

 ארצה צונח היה והגולם קדוש,
מוצאי־השבת. עד אין־אונים,

 להוציא המהר״ל שכח אחת פעם
 ב־ הגולם. מפי הקדוש השם את

 כי לו נודע בבית־הכנסת יושבו
 ומאיים ברחובות משתולל הגולם

 מיהר המהר״ל העיר. את להחריב
 הקדוש השם את והוציא הגולם אל

 בעליית־ הגולם מונח מאז מפיו.
 בפראג, הישן בית־הכנסת של הגג
 כל על כך, הזה. היום עצם עד

האגדה. מספרת פנים,
 וייצמן עזר מט. רפול, בנין,

תפ מילא הוא גולם. הוא אף יצר
 ל־ הליכוד בהעלאת מרכזי קיד

 צמרת הרכיב מכן לאחר שילטון.
למערכת־הביטחון. חדשה

 (״רפול״) ברפאל בחר כאשר
 ה־ לתפקיד אותו ומינה איתן

 האלוף על הטיל וכאשר רמטכ״ל,
 מתאם־הפעולות תפקיד את מט דני

 עצמו. על וייצמן סמך בשטחים,
 הוא שר־הביטחון שבתור ידע הוא
בעניי אותם ולהדריך לכוון יוכל
 על לפקח וציבוריים, מדיניים נים

 בל־ מעשים מהם למנוע מעשיהם,
להשקפותי שהתאימו תי-שקולים

 גוש־ לדיעות קרובים שניהם הם.
אמונים.

 תפקיד וייצמן. עזר הלך עכשיו
 בגין, מנחם לידי עבר שד־הביטחון

 כישוריו מבחינת מסוגל, שאינו
 עבודת על לפקח וסידרי־עבודתו,

 הרמטכ״ל הפך למעשה המערכת.
 מט, דני עם יחד שר־הביטחון.

ה בשטחים הפעולה את גם ינהל
מוחזקים.

ה האות את האיוולת. חג
 השבוע נתנה החדש לעידן ראשון
 מנחם של בשמו יצאה אשר החלטה

 של החותמת את והנושאת בגין,
מערכת־ד,ביטחון. צמרת
ה־ הערביים העיתונים שני על

שרץ השר
? זונה מי ? שאולאטאן מי

 אל־ ,ירושלים במיזרח לאומיים
 (״העם״) ואל־שעב (״השחר״) פג׳ר

המוחז בשטחים ההפצה נאסרה
 איסור :למעשה הדבר, פירוש קים.

 אל־ ,ד,שלישי העיתון העיתונים.
 שצפוי הוזהר, (״ירושלים״), קודס

דומה. גורל לו
 על בשעתו החליט וייצמן עזר

 אך אזהרה, לשם זמני, איסור־הפצה
כהו של האחרון בי,_ אותו ביטל
נתו.

קלא מעשה הוא עיתונים איסור
 אובד־עצות. מישטר־כיבוש של סי

ה את תמיד משיג שהוא מובן
החו העיתונים ההפוכה: תוצאה
 נעלמים. לצנזורה, הכפופים קיים,

 בלתי־חו- כרוזים באים במקומם
 ותמי מלהיבים עיתוגי־קיר קיים,
מפד,־לאוזן. מחתרתית סורת
 הוא עצמו המעשה מן חשוב אך
 עם וגמור מנוי בו. הכלול המסר

 מנחם בהנהגת מערכת־הביטחון,
ב מילחמת־חורמה לערוך בגין,

ההגיו הסייגים המוחזקים. שטחים
 כל למרות וייצמן, לעזר שהיו ניים

האופ האיוולת נעלמו. האילוצים,
 המביאה מישטר־כיבוש, לכל יינית

 חוגגת מזויינת, למרידה בהכרח
ניצחונה. את

ה ל ש מ מ ה
החדש תמירון

 שארזאטאן, הוא בגין
— זוגה הוא שמיר

אריק של במילון
 !״וייצמן לעזר יתגעגע עוד ״הוא

 הליכוד, מראשי אחד השבוע ניבא
 של השמיעה לטווח מחוץ בחצי״פה,

בגין. מנחם
מת החלה כבר זו שנבואה יתכן
 שרון אריק הלך. וייצמן גשמת.
 וייצמן, מפרישת כתוצאה נשאר.
 באופן התחזק שרון של מעמדו
 כוח־סחיטה עכשיו לו יש מכריע.
 עד לנצלו עימו וגמור ומנוי עצום,
תום.

 ישי- כבר השארלאטאן. בגין
 וייצ־ בלי הראשונה בת־הממשלה

 השולט החדש המצב את ביטאה מן
 הטון, את בה קובע בגין לא בה.
שרון. אלא

 ממשלת״הלי־ של תקופתה בכל
 כפי דברים עדיין נשמעו לא כוד

 זו. בישיבה שרון אריק שהשמיעם
 בשם בגין מנחם את כינה למעשה

ב שמיר יצחק ואת ״שארלאטאך,
״זונה״. שם

 שאר- ״רק בנוסח דיבר תחילה
 הנוכחים ש...״ לאמר יכול לאטאן

 בגין מתכוון. הוא למה ידעו לא
 משרון תבע הוא זאת. הבהיר עצמו
 אז מתכוון. הוא ולמי למה לפרט

 לדברים התייחס אריק כי נתברר
 בקודש־ עצמו בגין מנחם שאמר

 חרות מרכז ישיבת — הקודשים
במצודת־זאב.

 שאר־ שרק דברים אמר בגין אם
 — אותם להגיד יכול * לאטאן
 ב־ שארלאטאן. הוא שבגין משמע

 הגיע לא ביותר המהירות שליפותיו
כזאת. להגדרה וייצמן עזר

 טען מכן לאחר הזונה. שמיר
 ״אתנן הפך חיק־ד,ביטחון כי שרון

פוליטי״.
 ל־ גם הידועה העברית, בשפה

 רק יש ״אתנן״ למילה שרון, אריק
 בפירוש אוסר התנ״ך אחד. פירוש

 זונה ״אתנן לבית־המיקדש להכניס
ל משתלם אתנן כלב•*.״ ומחיר

בילבד. זונה
 ליצחק תיק־ד,ביטחון העברת אם
 ששמיר משמע אתנן, הוא שמיר
 — דשרון אליבא — הוא עצמו
זונה.

 מעולם לחרטום. מעל ירייה
 בממשלה. כאלה מילים נשמעו לא
 בלי שרון של מפיו נפלטו לא הן

 היו לא הן כוונה. ובלי מחשבה
 כמו ספונטאנית. התפרצות בגדר

 שרון, אריק של ההשתוללויות כל
מראש. היטב הוכנו הן

ז מה לשם
לע רוצה אונייודמילחמה כאשר

 לעברה יורה היא ספינה, צור
קור הימאים, בלשון יריית־אזהרה.

 לחרטום״. מעל ״ירייה לזה אים
 את להטביע עדיין באה לא היא

 רק אלא בה, לפגוע או הספינה
 מייד, תעצור לא ״אם להודיע:

הבא.״ הפגז בך יפגע
 מעל ״ירייה הם שרון של דבריו

 למנחם להודיע באו הם לחרטום״.
 ימסור ולא לו, ייכנע לא שאם בגין

 יעשה ,תיק־ד,ביטחון את לידיו
 את להטביע כדי הכל את אריק

הממשלה.
 כשנמאסו עזר. אינו אריק ז איך

אריק והתפטר. קם לעזר, הדברים

 ה־ תפא־רמאי, :שאולאטאן *
 מיקצוטיוז בעגת־דיבור השתמש
קור אוזני את לסבר כדי מזוייפת

באיטלקית. המילה מקור בנו.
ב ״כלב״, כ״ג. דברים ספר **
 הומו־סכסואלי. זונה הוא זה, מובן

המגנו. צורת מל לרמז בא הכינוי

 שיטו להתפטר. חולם אינו שרון
 ש חייו את למרר :הפוכה תהיה

 הממשל מן למנוע ראש־הממשלה,
 בג! לפני להעמיד כראוי, לתפקד

 הנשי אל ללכת הברירה: את
 נפ? עד מים כשבאים ולהתפטר.

 יכו כולה הממשלה התפטרות רק
 מיג שהפך משר אותה לשחרר לה
רד.

 נכ נעשה האחרון בשבוע דווקא
 דג הכנסת זה. מצב לשנות יון

 לאפש שבאה פרטית בהצעת־חוק
 אול שר. לפטר לראש־ד,ממשלה

 5ע הממשלה בקשת לפי הכנסת,
 ז הצעת־חוק לקבל סירבה מה,
מסדר־היום. הורדה היא

 מוע לאן ספק אין הבא. היעד
שרון. אריק של פניו דות

 נש הוא צד,״ל, את עזב מאז
 ה תפקיד אל תחילה עיניו את

 שר תפקיד אל ואחר־כך רמטכ״ל,
 רא אל כקרש־קפיצה — הביטחון

 תיט ביצע כך לשם שות־הממשלה.
 א( הקים הוא בלא־ספור. רונים

 לענייני! יועצו הפך הוא הליכוד.
 שימעו נגד רבין יצחק של גיטחון

 הו: כשר־הביטחון. אז שכיהן פרם,
 עצמאית רשימה הקים התפטר,

לליכוד. שוב הצטרף נכשל,
 ברגז הפרס ממנו חמק פעם בכל

 לקב כנראה, החליט, עתה האחרון.
 בגי כי סבור הוא מה. ויהי לו
 מיל לעצמו להרשות עוד יוכל לא

 התפטרוו אחרי אריק, נגד חמה
 או תמוטט שהיא מפני וייצמן,

הממשלה.
 הו* אך איסטראטג, אינו שרון

 ה] בחיים גם — נמרץ טאקסיקן
 תכו׳ המדיניים. בחייו וגם צבאיים

 מוחי התרכזות היא המייוחדת נתו
 לכן בהתאם הבא. היעד על לטת
כש וידידים, אויבים מחליף הוא

מע כל על חולש המבוקש היעד
ומעשיו. יחסיו רכת

 תיקי הוא אריק של הבא היעד
 בד,שגו לו שיפריע מי כל הביטחון.

 יצח? ועד בגין ממנחם זה, יעד
יר והוא אויבו, עתה הפך שמיר,

 שיכו? מי כל חורמה. עד אותו דוף
 מכיוו; ידיד. בעיניו הפך לו, לעזור
 שרון מצא אף הלך, וייצמן שעזר

עליו. טובות מילים השבוע
 לעם• הצפוי על לזןזה♦ חזרה

 שר־ יהיה שרון אריק אם ישראל
עצמו. אריק לימד הביטחון
 מינויו עצם כי הודיע תחילה

 עד הערבים, בלב ופחד מורא יטיל
 למדיניות מהתנגדותם יחדלו כי

 רמז יעזור, לא זה אם הממשלה.
 חמור כה טרור־נגדי יטיל אריק,

 כל כי עד הכבושים, השטחים על
 רמז לכך כדוגמה תיפסק. התנגדות

 כאשר ברצועת-עזה, פעולתו על
 בשיטת־ הפיגועים את שם חיסל

ואסי שבויים היו לא שבה לחימה
 נהרג — שהתגלה פידאי כל רים.

במקום. בו
 בכך להכיר מוכן היה לא אריק

 ושהמצב רב, זמן עבר מאז כי
הפו התנאים היסוד. מן השתנה
 הפסיכולוגיה וגם השתנו, ליטיים

 מה אינה שוב הפלסטיני העם של
בעזה. הצלחותיו בימי שהיתר,

ש  היתה בדבריו צבאי. פוט
כ היתה, שלא פליטת־פה, לאריק
 מלמדת היא ודווקא מכוונת. נראה,
ב הכרוכה הסכנה על מכל יותר

 לידי מערכת־הביטחון של מסירתה
כזה. איש

 בממשלה הסוער הוויכוח בשיא
 אצלי עומד ״הביטחון אריק: אמר
אח במילים לקונסטיטוציה.״ מעל

 של פירושו פי (על הביטחון רות:
הדמו למישטר מעל עומד אריק)
קרטי.
 גוש־אמו־ של האידיאולוגיה זוהי

ש ספק אין ותנועת־ד,תחייה. נים
 שרון אריק שייך רעיונית מבחינה
 1ל נדמה בינתיים אולם זה. למחנה
בממ שלו את להשיג יכול שהוא
 טרור של השיטות באותן זו, שלה

 בשטחיב להפעילן רוצה היה שהוא
המוחזקים.
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