
תענוג
בסלע
האדום
באילת

 מסורת: כבר זו אצלנו
במחיר. תוספת ללא - יותר חרבה

משעשעים. ואירועים צחוק בידור, *
במועדון. וריקודים מוסיקה *
ערב. בארוחות חופשי יין *
ואפריטיבים. קוקטיילים *
מעולה. אוכל - עשירים מזנונים י
ודייג. שייט מפרשיות, קייאקים, והתעמלות, ספורט *

מיד-ינוקא וכמו ... ה. >זת מנהל ת ח מ ש ה

9 על בוקר. וארוחת ללינה מע״מ) שקל(כולל 3
 ההורים. בחדר ו2 גיל עד לילד חינם לינה

חגים) כולל זוגי-לא בחדר לאדם (המחיר
 באמצעות מקום עכשיו כבר לעצמך הבטח
 האדום" ב״סלע או שלך הנסיעות סוכן

)059(3ו7-ו5 טלפון אילת

 נופש חבילת עם למבצע מצטרפת ארקיע
 פרטים מיוחד. במחיר בטיסה משולבת
הנסיעות. סוכני ואצל ארקיע במשרדי

אף טוגר או
 י בשק!! חתול תקנה אל

 חתול. לא זה ספר
 הםופר(ת) את פגוש

 הספר. את שתקנה לפני
 יחתמו העברי הספר בשבוע

 הבאים והמשוררים הסופרים
 החדשים. ספריהם על אישית

 ולשוחח בהם לפגוש תוכל
 בכיכר ״עכשיו״ בדוכן עימם
 בתל־אביב. ישראל מלכי
 ראופני: יותם

 ההזייה. בעד התפכחות;
 ג׳ וביום ביוני 12 ה׳ ביום

7.00 השעות בין ביוני 17

ה ע□ ח הנ
 בערב. 10.30ל־

 רייד: אשר
 נשים. סדר
 7.00 בין ביוני, 14 שבת, ביום

 בערב. 10.30ל־
 :כז׳ראנו מאיה
 7.00 בין ביוני, 15 א׳, ביום

 בערב. 10.30ל־
יענה. בת

 ככר, אלי סומק, רוני
:בנאי פרץ

 .1 בשביל 3 ,3 בשביל 1
 השעות בין ביוני, 16 ב׳, ביום
בערב. 10.30ל־ 7.00

בחג
 העברי הספר שבוע

חותם

ו אומן הו
ספריו על

בת״א ״תמוז״ בביתן

)17 מעמוד (המשך
ולפ לשגשג יכלו פלוגות־הסער

 מעשי לבצע גלוייה, במחתרת עול
 ש־ מפני בסיטונות, וחבלה רצח

גר של והמישטרה בתי־המישפט
 אליהן התייחסו הוויימארית מניה

הם ״נכון, בבחינת: בסלחנות,
 שלהם הכוונות אך פראים, קצת

 פטריוטים הם הכל, אחרי טובות.
כמונו.״

 פלוגות־הסער זכו שעה באותה
הקצו של חלק מידי סמוי בסיוע

 ועזר נשק להן שסיפק הצבאית, נה
כוח־אדם. בגיוס להן

 עתה קיימים זו, מבחינה
 מדאיגים סימנים בארץ

מאוד־מאוד.

■ ■1 ■ ו
 הישראליים תי״המישפט ^
 קיצונית בסלחנות מתייחסים ■■*
הנת הקיצוני, אנשי־הימין לכל

 ישראליים, יריבים בתקיפת פסים
 זה רקע על ערביים. וחומר קל
 של לדבריו מיוחדת משמעות יש

 שהצהיר הירושלמי שופט״השלום
 דן שבו רשמי בפסק־דין השבוע,

 למאסר־על־ מתפרעים מתנחלים
 כמו היא ימית ״הפקרת כי תנאי,

 ידע, השופט ירושלים.״ הפקרת
 על־ידי ״הופקרה״ ימית כי כמובן,

ש ישראל, של החוקית הממשלה
ה באישור הסכם־שלום, על חתמה

 התביעה הכנסת. של העצום רוב
 על עירעור הגישה לא הכללית
 לערער שיכלה אף זה, פסק־דין

קולת־העונש. על
 — בשטחים המחתרת פעולות

 ו־ ברמאללה ליל־הבדולח וביכללן
 — בראשי־הערים ההתנקשויות

 עצי- ללא אפשריות היו לא פשוט
 כוחות־ מאנשי חלק של מת־עין

והמימשל״הצבאי. הביטחון
 בלילה להסתובב אי־אפשר

פעו בהן ולבצע הגדה בערי
ב ירגיש שאיש מכלי לות
 נמצאים כוחות־הכיטחון כך.

מתמ בכוננות אלה בערים
 פעולות־טרור למניעת דת,
ערבים. של

אי המימשל־הצבאי מאנשי חלק
 ל- אהדתם את כלל מסתירים נם

 מחסותו נהנים הם גוש־אמונים.
 לא־פעם שהצהיר הרמטכ״ל, של

האידיאו ברוח פומביות הצהרות
 הקיצוני־הקיצוני. הימין של לוגיה

 לא בטלוויזיה, בראיון השבוע,
ה פעולות את הרמטכ״ל הצדיק

 בהבנה אליהן התייחס אך מחתרת
 על כ״תגובות״ אותן בתארו רבה,

 לכל ברור רמז זהו הערבים. מעשי
 הוא זה רמטכ״ל כי היודע קצין,

ב גוש־אמונים אנשי את ששילב
לה להם איפשר וכך צה״ל, מערך

וחמושות. נפרדות יחידות קים
 ההתנקשויות אחרי קלה שעה

 קצינים כמד, פתחו בראשי־הערים
 כדי שיטתית במערכת־הסברה

 ומקומיים, זרים עיתונאים לשכנע
ער על־ידי בוצעה ההתנקשות כי

הנח לדעתם חותך בניגוד — בים
 אנשי־המיק־ כל של וד,אילמת רצת
יוצא־מן־הכלל. בלי צוע,

 על מצבור־הנשק נתגלה כאשר
ש לפני ועוד ישיבודההסדר, גג

דו הצהיר החקירה, אפילו החלה
 ״אף כי מישטרת־ירושלים, בר

 על- ידע לא הישיבה מתלמידי אחד
 מט־ עם קשר לו היה ולא כך

הנשק.״ מיני
אפ אדה גלויות מעובדות

 מסויי■ מסקנות להסיק שר
סמויות. עובדות לגבי מות

■ ■1 ■ י

יח את מאוד מזכיר מצב ף|
 הצבא מאנשי רבים' של סם י י

 הצרפתי השילטון של והמישטרה
 ה־ למחרת באלג׳יריד, הקולוניאלי
 לשיאה הגיעה זו תמיכה או־אה־אם.

ב לבצע ראשי־הצבא ניסו כאשר
 השילטון נגד צבאית הפיכה עצמם

די- עסק מכן לאחר בצרפת. הנבחר

 לרצוח בנסיונות בעיקר או־אה־אם
 הנשיא ובראשם צרפתיים, מנהיגים

דה־גול. שארל
ב חסרים אינם על־כך רמזים

ה בישיבת אמר שרון אריק ארץ.
 אצלי עומד ״הביטחון כי ממשלה,

אר שימחה לקונסטיטוציה״. מעל
 בכך בגלוי שרון את מאשים ליך

 צבאית הפיכה לבצע מסוגל שהוא
 ספק (אין מחנות־מעצר ולהקים

 ריכוז״). ״מחנות לאמר: שהתכוון
 לשרון ניתן שאילו אמר בגין מנחם

 מסוגל היה שר־הביטחון, תפקיד
 ראש־ מישרד סביב טאנקים ״לרכז

 ואמר התנצל אחר־כך הממשלה.״
בצחוק. לכך שהתכוון

צחוק, צחוק :שנאמר
אכל...

■ ■ ■ ו !

 קלאסי מצב בישראל יים ך•
התנ כל מחתרת. להתהוות *\
המח וגם קיימים. המוקדמים אים

 קיימת/ — המחתרות או — תרת
קיימות.
ץ הסכנה גודל מה

 ה־ נגד לפעול החלה המחתרת
 היא הכבושים. בשטחים אוכלוסיה

במוק לנסיונות־לרצח. שם הגיעה
ב לפעול תרצה במאוחר או דם

 ישראליים יריבים נגד שיטות אותן
 בחוגי הן השלום, במחנה הן —

המימשל.
 צבאית, הפיכה תבצע זו מחתרת

 עד־ לכך. האפשרות לה תהיה אם
 בישראל כי להניח מקובל היה כה
מסי פנים, בשום אפשרי זה אין
מח לבחון מציע אני שונות. בות
 נכונה. עדיין זו הנחה אם דש

בכך. בטוח איני
 מוכנה זו שמחתרת ספק אין

 בתנאים מזויינת, למילחמת־אחים
 מט- תחליט אם :למשל מסויימים.

ב התנחלויות לפרק שלת־ישראל
 חלק להחזיר או הכבושים, שטחים

מו הייתי לא האלה. השטחים מן
 עריכתה את אפשרות מכלל ציא
 כזאת מילחמה של חזרה־כללית של

 באביב ויישוביה ימית פינוי בעת
 שהמחתרת יתכן כי אם — 1982

 שה־ מפני לכך, הרכבת את איחרה
 מעצמה, משם תיעלם אוכלוסיה

לירות. מיליארדי תמורת
 :לחלוטין בטוח אחד דבר

מעצ תיעלם לא זו מחתרת
או לחסל קל יהיה ולא מה.
 — ממלכתיים באמצעים תה
ממ בארץ היתה אילו גם

לכך. המוכנה שלה
 ממש- ולא ממשלת־הליכוד לא

 להתמודדות מוכנות היו לת־המערך
לפ עוד — גוש־אמונים עם כזאת

הפולי הרציחות עונת שהחלה ני
 כמו אדם כעת בנמצא אין טיות•
 ד,״סי- את שערך בן־גוריון, דויד
 הקדוש״ ״התותח את ושכיוון זון״,

אלטלינה. לעבר

■ ! ■ ■ י !

התנג־ של חזית תקום אם
ה הכוח בעלת שתהיה דות, • י

 לבלימת הדרוש והמעשי מוסרי
 ו זו הרת־אסון התפתחות
השאלות. שאלת זוהי

 השפויים הכוחות מסוגלים האם
להת הקיבוצים, וביכללם בארץ,

 יהיה שזה לפני מועד, בעוד גייס
מדין מאוחר
דעת־הק־ ותתארגן תתגבש האם

ה הרוב דעת שהיא הנגדית, הל
 המחתרת מן לשלול כדי גדול,

האידיאו הלגיטימיות את ואוהדיה
? לוגית

 להכריח כדי הציבור יזדעק האם
אחריו פי על לפעול הממשלה את
 — הדמוקרטית הממלכתית תה
 במקומה ולהקים להפילה כדי או

ב לכך וד,מסוגלת המוכנה ממשלה
פועל?

 נותר לא שאלות. חן אלה
 התשובות. לקבלת רב זמן

 הדמוקרטיה של שעון־החול
במהירות. אוזל הישראלית
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