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 דרוש? זה כל מה שם י£
 אחוז־ להעלאת המטיפים ✓

 על יפות סיסמות משמיעים ;חסימה
 ללכד בעם, פיצול למנוע זצורך

 מחנות בשניים־שלושה הציבור ות
הרסיסים. את לחסל ;דולים,

 הדעת על להעלות קשה
 באשר יותר, ציניות גיסמות

 כמו אנשים בפי מושמעות זן
קורפו. חיים

ה בחודשים עשה עצמו קורפו
 לפלג כדי ולילות ימים אחרונים

 לח״כ הבטיח הוא של״י. סיעת את
 בצו־ סכום־עתק, מרציאנו :ועדיה

 את ינטוש אם מימון־המיפלגות, ־ת
 ויב־ לכנסת אותו שהכניסה *סיעה

 קולם את שנתנו בבוחרים :וד
 את כפה הוא של״י. של למנדאט

 מוסדות־ על הזאת ההבטחה בילוי
 מיס־ כוח הפעלת על־ידי זכנסת,

 ל־ חותך בניגוד ברוטאלי, וגתי
 של החד־משמעית זוות־הדעת

■לממשלה. ;יועץ־המישפטי
 לסיעת המתנגדים גדול גם
 תנועה שזוהי בעובדה יכיר זל״י

 מו־ עקרונית עמדה בעלת וגובשת,
 של הרעיוני לנוף התורמת :קה,

 של הרסיס ייחודית. תרומה שראל
 בדיוק הוא זאת, לעומת !רציאנו,

רסיס. ה:
 בוחשים האחרות בסיעות גם

 לשחד לפלג, כדי ושמד !ורפו
 האח־ בהצבעות לרסיסים. לשבור

 ימין על קולות בכנסת נקנו יומת
 סיעת חברי שלושת שמאל. על

ש קיימת, שאינה סיעה אחווה״
 ב- הצביעו גוף) או מצע לה אין

 ביד, אחד — שונות צורות וילוש
 העל- בהימנעות. ואחד ברגל וחד

 נש־ אלגרבלי מרדכי ח״כ של וו
תעלומה. בגדר ור

אסף את הליכוד קלט כן לפני

 אליו שעבר ד״ש, נבחר יגורי,
 ועוד נחשונית. כלנתארית בקפיצה

 את בגין מנחם שיחד כן לפני
 ממע- אחד את לבצע דיין משה

 ב- הגדולים הפוליטיים שי־הזנות
תולדות־המדינה.

רסי ״למנוע פדי זה כל
סים״.
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 אך בכנסת. רסיסים יש כן, <<
הקל ליד נולדו לא רובם

ך נוצרו הם פי. ו ת עצ הכנסת ב
 התפרקות של תהליך על־ידי מה,

והסתאבות.
 התפרקה המפוארת ד״ש סיעת
הת אחר־כך רסיסים. לשני תחילה

 כיום כיוונים. בכמה שניהם פלגו
 ״הדמוקרטים״ סיעת בכנסת יש

 ),3( ״אחווה״ שעה), לפי ,3(
הלי מן פליט עם ,6( ״שינוי״
 על נוסף — )1( אלגרבלי ברלים),

 ולליכוד. למערך שברחו הפליטים
 ויתד עזר המערך, מן התפלג דיין

ה סיעת הליכוד. מן התפלג מן
 הליכוד. מן התפלגה )2( תחייה
הצ שלומציון, עם בא יצחקי יצחק
 הילל ממנו. והתפלג לליכוד טרף

מתנדנד. לין אמנון מתנדנד. זיידל
 את המסכן תהליך יש אם

 הפרלמנטרית הדמוקרטיה
 התהליך זה הרי כישראל,
 כלנתארי־ של הזה המחפיר

 משתמשים ח״כים כאשר זם,
 ככאחוזו־ שלהם כמנדאטים

כ כוגדים הפרטיות, תיהם
 על ומצפצפים ם בוחריה רצון

הגי של היסודיים הכללים
 ל■ קשר כל אין לזה נות.

אחוז־החסימה.
 גדול ויהיה — אחוז־חסימה שום

להת קץ ישים לא — שיהיה ככל
י זו פרקות ר ח  להי- הבחירות. א

מלא באופן יתלכדו אנשים פך:
י כותי נ פ  לעבור כדי הבחירות, ל
למח ויתפצלו החסימה, את ביחד

היום. רת
 לצד הקנוניה: מאזן זהו
 — הוכה לצד אפס. — זבות
הכל.

ע סיפור ע101ה
 של מעלילותיהם

 שליחי־העלייה
כחו״ל הישראליים

: 1980 בנובמבר 28ה־ הארץ,
 באר־ היורדים ביטאון מגלה כן

ה משליחי אחד כי צות־הברית,
 ל־ הגיע בהוואי, הנמצא סוכנות,

 שהתקיים השנתי כנס־השליחים
 מזוודה עם בניו־יורק באחרונה

״טי״. בחולצות מלאה
 ועליו מכירות, דוכן הציג הוא

 ההפסקה ובעת החולצות, את פרש
החול את מכר הוא הכנס בדיוני

דו המישה תמורת לשליחים, צות
אחת. כל לרים

״החולצות השבועון: לדיברי
 על־ידי טריות לחמיות כמו נחטפו

 אל להגיע זכו שלא השליחים,
להת ונאלצו המקסימים האיים

ה מתנוססת עליה בחולצה נחם
הוואי.״ מילה

ה ל ש מ מ ה
א ב צ ט ה ל ת ש מ

 כמילה,מתו
 מישרת לכיבוש

 הפך שר-הכיטחון,
 מגן שרון אריק

הישראלית הדמוקרטיה
 את שרון אריק העלה כאשר
 שר־ תפקיד את לקבל דרישתו

 כאילו בגין, מנחם הגיב הביטחון,
אפ אינו שהדבר בבדיחות־הדעת,

 על ישלוט אם :הסיבה שרי.
 הטאנקים את אריק ישלח צד,״ל,

 מיש- את לכבוש) (קרי: ״להקיף״
ראש־הממשלה. רד

 ניקמתו. את אריק נקם השבוע
ה שר־הביטחון את האשים הוא

שהוא בכך בגין, מנחם נוכחי,
 השתלט ״הצבא שבו מצב יצר
הממשלה״. על

הפעם עול. פורק רסטכ״ל
 הודעות על הגיב הוא אריק. צדק

 ושל הרמטכ״ל של עזות־מצח
שעשו מישרד־הביטחון, מנכ״ל
ה במישטר חריג שהוא מעשה

 בפומבי הביעו השניים דמוקרטי.
הממש כוונת נגד דיעותיהם את
תקציב־הביטחון. את לקצץ לה

מות חיילים אין תקינה, במדינה
ה הרשות מעשי על ביקורת חים

שרץ שר
? טאנקיס ישלח מי

 זוהי עליהם. המופקדת מדינית,
 ביותר. חמורה הפרת־מישמעת

 אין :בישיבת־הממשלה אריק טען
ב המחבלים חיילים על להתפלא

 טאנקים של מנועים בעשרות מזיד
 כאשר העבודה, מן להשתמט כדי

 את בגלוי מפר עצמו הרמטכ״ל
המישמעת.

ה כי להוסיף, היה יכול אריק
ו הרמטכ״ל של הכוזבות הודעות

ה בעניין ולציבור, לכנסת אנשיו
 ונערים נערות על שנפתחה אש

 ),32—33 עמודים (ראה ברמאללה
 הצבאית שהצמרת הן אף מוכיחות

 כלפי מישמעת של עול כל פרקה
המדיניות. הרשויות

ה הופעתו אבהית. סלחנות
ה כמגן שרון אריאל של חריגה

 היתה לא הישראלית דמוקרטיה
מפליאה.

 בכל אריק, של עמדותיו כל
 האינטרס מן נובעות שהוא, נושא

 אל נשואות כשעיניו שלו, המיידי
הבא. הקרוב היעד

 אריק של הבא היעד זו בשעה
 שר־הביט־ מישרת את לכבוש הוא
 את לערער עליו כך לשם חון.

בתפ לכהן בגין מנחם של יכולתו
ה הצמרת את ולחסל זה, קיד

נחו בהחלטיות המתנגדת צבאית
 :השאר בין אריק. של למינויו שה

 איתן, (״רפול״) רפאל הרמטכ״ל
הפוליטיות. לדיעותיו מאוד הקרוב

בגין. למנחם גם ברור זה כל
ב בגין נוהג אריק אל ביחסו אך

 הדבר ואהבית. גלוייה סלחנות
 כי היודע, אריק, את מפייס אינו

מת זו אבהית סלחנות מאחורי
 בגין של התקיפה החלטתו חבאת
 תיק־הביטחון, את לו להעניק שלא

 ה־ את ״לשלוח לו מאפשר שהיה
טאנקים״.

ם חי ט ש ה
ם ■רתח ב ש ב

 והתכתשויות התנגשויות
 כשטחים תלמידים כין

שכשיגרה רכר
הפ גם היתד■ הרשמית הגירסה

 יידו ״סטודנטים רבב: ללא עם
 פגעה אבן צה״ל. של בסיור אבנים
 ירה הנהג הסיור. נהג של בראשו

 להפסיק כדי המתפרעים, לעבר
 מכך כתוצאה האבנים. ידוי את

קל.״ באופן סטודנטים שני נפצעו
 על חוזרים שהדברים כפי אולם

 עמודים (ראה לאחרונה עצמם
הפצו־ של עדויותיהם היו ),32—33
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