
*$ י8 נ ק ו ־ י ס

מסעות
יורווס□ החבר

כש הדגר. היה שבועיים־שלושה לפני
 הכללית ההסתדרות שמזכ״ל לכם גיליתי

 ירוחם ח״כ בארץ־ישראל, העובדים של
בישראל. לביקור בא משל,
ב בכיר ומקור רבים, ימים עברו לא
 שהחבר לי הדליף הזה העיתון צמרת

 הבנתי. לא הרוגז, מה על רוגז. הביע משל
 בביקור עכשיו שמשל נכון לא זה מה,

 לבקר מרבה שהוא נכון לא זה ן בארץ
!ביקוריו על לדעת לציבור אסור !בארץ

 על לו אספר הציבור לתועלת ובכן,
 בארץ־ישראל משל החבר של ביקוריו

האחרונה. בשנה
 משל החבר הגיע 1979 ביוני, 28ב- •

 יום 15 של שהות אחרי בארץ, לביקור
ה ובדנמרק, בנורבגיה בשבדיה, בפינלנד,

בסקנדינביה. יותר ידועות
 לאחר חודש בדיוק — ביולי 28ב־ •

 אחרי לארץ משל החבר הגיע מכן(!)
במצריים. הפעם ימים, שישה של שהות
ה שהקיץ אחרי בספטמבר, 19ב־ •
 החבר הגיע לו, עבר חלף דאשתקד נעים
 תשעה בן סיור אחרי בארץ לביקור משל

ובספרד. באוסטריה
 ירוחם החבר הגיע בנובמבר 20ב- •
 10 בת שהות אחרי בארץ לביקור משל
וב אמריקה של בארצות־הברית ימים
ספרד. אותה שוב כן, — ספרד
 הגיע זו, שנה ינואר, בירח 17ב־ •

שהות אחרי בישראל לביקור משל החבר

בישראל לביקור מגיע משל החבר

 ידידו בלוויית ימים שלושה בת חטופה
בארצות-הברית. מיני, ג׳ורג׳ המנוח

 שוב משל ירוחם הגיע במאי 24ב- •
אודו שעל הביקור זה — בארץ לביקור

 ששהה אחרי — כבר לכם דיווחתי תיו
ובבנגקוק. ביפאן ימים 10

 להגיד אפשר אתכם, שואל אני אז נו,
 ותשימו ז בארץ לבקר מרבה לא שמשל

ה שישה מייין׳ שבחמישה בבקשה, לב,
 החבר הקפיד כאן, המוזכרים ביקורים

 אחרי ימים וכמה כמה לארץ להגיע משל
 מאוד שמחזק מה המדד, עליית פירסום

העמ את לראות לו שקשה הסברה את
במצוקתם. בארץ לים

החזיר
ותקציב
■טחון

 תקציב־הביטחון בגלל הממשלה נפילת נגד במרץ שלחמו מי
 היתה עתה עד ברורה. לכך הסיבה הדתיות. המיפלגות היו

 דתיות. מסיבות נופלות בישראל שממשלות נעימה מסורת נהוגה
 חוק־בשר״חזיר, את זו למטרה הכינו כבר והאגודה המפד״ל
 נפלאה למערכת־בחירות התכוננו כבר שלהם הפירסום ומישרדי

הזה, הרקע על
ההצגה. את לגנוב והתחיל תקציב־הביטחון, נכנס כאן

 ומחפשים הדתיות, במיפלגות המומחים טובי יושבים עכשיו
 אבל וחוק-איסור-בשר-חזיר. תקציב״הביטחון בין הקשר את

ברירה, תהיה לא אם בצרה. הדתיות והמיפלגות קשה העבודה

 :בחוק-יסוד תיקון להעביר הדתיות המיפלגות מישפטני ינסו
 על פעם פעמיים, הממשלה את להפיל המאפשר הממשלה,

החזיר. על ופעם הביטחון
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להתפטר המנסה שר

 ככל בכיסאותיהם! שלנו שרי״הממשלה את מחזיק עוד מה
 חידה כמו נראה זה יותר, זה את שבוחנים וכמה הזמן, שעובר
המוחות• טובי בשביל משהו מאוד. קשה

אסור למשל, הממשלה, בישיבות מזה. להם אין הרי תענוג

 שם עפות השם וברוך לקלל, מותר אבל לירוק ואסור לעשן
 כמו תרבותיים שאנשים לומר רוצה מישהו נדע. ,שלא קללות,

מאמין. לא !מזה נהנים שלנו שרי-הממשלה
 השרים קשה, עובדים רואים. לא הרי הם טובות תוצאות

 רווחה על עובד ידיו להם. מתחרבן הכל איכשהו אבל שלנו,
 אוהלים. לו ויוצא שיכון על עובד לוי דויד מצוקה. לו ויוצא

 על עובד שמיר קישקוש. לו ויוצא התקציב על עובד הורביץ
עליו. עובדים וכולם כולם על עובד בגין ונציה. לו יוצא האג

לארכי ידיו יש. דווקא !ללכת לאן להם אין !למה אז
 בורג לבשר, אריק לחלב, הורביץ ל״רבלון״, מודעי אולוגיה,

כולם. וככה למגירה, בגין למישרד־הפנים,
 סיבות לזה להיות שיכולות מאמין לא כבר אני רבותי. לא,

 הסיפור סוציולוגיות• או פילוסופיות פסיכולוגיות, פוליטיות,
 בשביל חזק די להיות יכול לא מאלה דבר שום נגמר. הזה

שלהם. בכיסאות האלה האנשים את להחזיק
הכימיה. מדע :התופעה את להסביר יכול אחד מדע רק

 בגין בין שהיתה זו כמו מופשטת, לכימיה מתכוון לא אני
 סירחון המבחנות, של זו אמיתית, לכימיה מתכוון אני לקארטר.

נובל. פרס ישנות, ביצים של
 אמיתית כימיה נוצרה האמת. את לגלות הזמן הגיע כן,

 בטמפרטורה הממושכת הישיבה במהלך וכסאותיהם. השרים בין
 נוזלי חומר שלנו השרים של האחורי מחלקם הופרש המתאימה

 לו קוראים היו שהכימאים חומר העינבר, כעין שצבעו צמיג
 מוצק שקוף, חומר עצמם מהכיסאות הופרש במקביל ̂.10־0
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:וחזק מעולה דבק

 לא זה לתופעה. למצוא יכול שאני היחידה הסיבה זוהי
 יכולים. לא פשוט הם מכיסאותיהם. להיפרד רוצים לא שהשרים

 הריצפה, על ידיו את מניח איש אלו בימים רואים אתם ואם
 ומתחיל כסא, צמוד שאליו האחורי, חלקו את באוויר מניף

 שהוא כפי שלנו, בממשלה שר שזה לכם תדעו במרץ, לנפנף
נואש. התפטרות בניסיון נראה

חקירה
מאומצת

ביותר
 עובדים אנשים מאות ורואה ברחובות עכשיו שמסתובב מי
 שיידע ומתוחים, עצבנים מעייפות, מתמוטטים ערב, עד מבוקר

החקירה. בגלל שזה לו
 החטיפה לחקירת מתכוון לא אני בעיצומה. רבותי, החקירה,

 לחקירה מתכוון אני לא, יחסית. פשוט, מיקרה זה הילד. של
 אותה שהגדיר כפי המדינה, בתולדות ביותר והגדולה המאומצת

 הערים בראשי ההתנקשות חקירת בעצמו. שלנו ראש־הממשלה
היתה. לא עוד כזאת חקירה המערבית• מהגדה

— מידע ששום זה על עובדים חוקרים מאות חמש איזה
 יידע לא אחד שאף החוצה. ידלוף לא — כלום ממש אבל

 או חוקרים, איפה חוקרים, מי את חוקרים, כמה חוקר, מי
דולף. לא כלום ממש להגיד. צריך הולך, וזה כבר. מצאו מה

 לציבור שנודע זה איך חוקרים בערך אנשים 100 עוד
 נותקו ובשכם מראמאללה ראשי־הערים של בבתיהם שהטלפונים

 ועושים להם עוזרים איש 50ו־ ההתנקשות, לפני קצר זמן
לזה. שמאמינים האנשים כל של מלאה רשימה

 במיטב עכשיו ממש יושבים מעולים חוקרים 200 לפחות
 יתכן אם השונים במקורות ובודקים כולו בעולם חסיפריות

 יהיו שיהודים והפילוסופית, התיאורטית מהבחינה גם ולוא
למעשה. אחראים
תוצאות אחרי בקפדנות עוקבים בערך חוקרים 100 עוד

 מחפשים שם ובאנגליה, באיטליה עתה המתנהלות החקירות
 אחרי כי מאונטבאטן, והלורד מורו אלדו של רוצחיהם את

 המתנקשים את גם ימצאו לא אם נעים יהיה לא אותם שימצאו
יקרה. זה מתי מראש, הודעה לקבל וצריך בגדה,
 ראמאללה, עיריית ראש חלף, כרים אל צמודים חוקרים 10

 נפל באמת אם לבדוק כדי מרגלו, הגבס את שיסירו ומחכים
 זו ההתנקשות שכל להיות יכול הרי כי חלק, איזה מנעה

 סוכנים 10 נשלחו גם זו למטרה אש״ף. של תעמולתית המצאה
 משכם שכעה בסאם של הגבס על שומרים והם לירדן, חשאיים

טפטים. בתור מחופשים
 בדרגים גם הוחלט החטוף הילד מחקירת הלקחים ולאור
 יוכל שאליהם טלפון, מיספרי שלושה לפרסם ביותר הגבוהים

מידע. ולמסור לטלפן הרחב הציבור

ארה ה ס במידבר אריה
 המישטרה עתה שעורכת המעצרים סיבת מה תוהים רבים

 ובבן, ירדן. אורון הילד של חטיפתו בפרשת הארץ רחבי בבל
 לא אם המישטרה שתפעיל לתוכנית־החירום ניסוי פשוט זה

הילד. יימצא
התוכנית: וזו

 דרך לשארם־אל־שייך, מטולה בין במפה דימיוני קו יועבר
 כדי תוך לחקירה. ייעצרו לקו ממיזרח האנשים וכל רמלה,
 לא אם הפנוי. בשטח נרחבת סריקה המישטרה תערוך מעצרם
 דרך לאשדוד, רמלה בין נוסף דימיוני קו יועבר הילד, יימצא
 תיערך ובשטח לחקירה, ייעצרו לקו מדרום האנשים וכל גזדרה,

 גדרה בין קו עוד יועבר הילד, יימצא לא כאן גם אם סריקה.
 ייעצרו לקו שממערב אלה ובל בצפון, חדאד למייג׳ור בדרום
כנ״ל. סריקה ותהיה בנ״ל,

 הצופן בשם במובן, הנקראת, — שהתוכנית היחידה הסיבה
 בי שחוששים היא, הופעלה, לא — סהארה״ במיבדר ״אריה
 זה אין והרי ובחלף, בשבעה המתנקשים בך יימצאו בטעות

זו. חקירה לערוך המישטרה של מתפקידה


