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הימית ישראל
הימאים ;;שרות

פגי קל ריחפו הישראליים
 כארץ אך — המימי הקבר

מוזרה אדישות שררה
 מכה הידיעה היתה אחרת בארץ

הטל החיים. את ומשביתה כברק
 בראש מביאים היו והרדיו וויזיה

נר תיאורים מהדירת־חדשות כל
 כל מפרסמים היו העיתונים גשים•

מייוחדות. מהדורות שעות כמה
במאב משתתף היה כולו העם

 בין המתנדנדים הימאים, של קם
הנאח בחגורות־הצלה, גלי־הענק

 בשברי- כוחותיהם בשארית זים
 המנסים שטבעה, האוניה מן כלים
 דוברות גבי על עצמם את למלט

דוה הרוח כאשר בלתי־בטוחות,
נר גל וכל טירוף של בסערה רת
 אליהם המתקרב רצחני כהר אה

).46־47 עמודים (ראה לקברם
בתפילו מלווה היה הציבור כל

 למקום- היוצאות האוניות את תיו
ה והמטוסים המסוקים את האסון,

 מתוך הסערה, לאיזור מעל חגים
 את או הצוות כל את להציל תיקווה

 אירע מה שואל היה איש כל רובו.
 סיפון מעל ששידר לרב־החובל,

 שטבעה, לפני מעטות שניות האוניה
 על שהזדמנה האשד, גורל מה

המקו הימאים קורות מה האוניה,
 משתלט היה האסון והזרים. מיים

שיחת־חולין. כל על
 מכל דבר שום יבשתית. ארץ

הש הורגש לא הזאת ההתרגשות
ה השעות 48 במשך בישראל. בוע

 שלווה על הארץ שמרה ראשונות
מוזרה.

רי הצוות טבעה, מצדה האוניה
 החיפושים המימי, לקבר מעל חף

 — ונמשכו בלילה הופסקו החלו,
 הידיעות. כאחת הוזכר הדבר אך

 הופיעה לא המהדורות מן בכמה
 לא מהן ובאחדות בראש, הידיעה
 המורים עם הסיכסוך כלל. הופיעה

 לעורכי- נראו השרים בין והוויכוח
העיתו גם יותר. חשובים החדשות

במיוחד. התרגשה לא הכתובה נות
התוד אטימותו לכך? גרם מה

 שלא המדינה, של היבשתית עה
לי אל הימאות את מעולם אימצה

 איפשר שלא דמיון, של מחדל ו בה
ה את בעיני־רוחם לחזות לאנשים
? הגלים שבין דראמה

 הבית את הרומאים חיסלו כאשר
 על ניצחונם על דיברו השני,

 טרם כי נראה הימית״. ״יהודה
 הבית של הימית״ ״ישראל נולדה

השלישי.

הכנסת
־>110010 < ד־תלזימר. אסוז

אך ברור. המוסרי הצד
 אחת 7ב תצב;?גה הסיעות

שזה האינטרס פי על
 — לשניים אחוז״החסימה העלאת

 מעשה הוא — הליכוד שזומם כפי
ה התקבלה אילו אנטי־דמוקרטי.

 ה־ של קנוניה זאת היתה הצעה׳
 את להשמיד כדי הגדולות מיפלגות
 את ביניהן ולחלק הקטנות הסיעות
 פשוט. מסע־שוד זה היה השלל.

שכל הכנסת, האמיתי: הקורבן
 ונועזת חריגה חדשנית, דיעה
מראש. ממנך, מורחקת היתד,

 כמה החליטו כך בשל לא אולם
 להתנגד הגדולות המיפלגות מן

 יותר הרבה סיבות להן היו להצעה.
השאר: בין לכך. פרוזאיות

הער לסיעות זקוק המערך •1
המע ביכולת אין הקטנות. ביות

הער גרוריו כל את להכניס רך
 אלה כי האחידה, לרשימה ביים
 בשום ביניהם להסכים יכולים אינם
 השני מי הראשון, יהיה מי פנים

 הגדורים כן, על יתר השלישי. ומי
 ברשימה להתאחד יכולים אינם

 סיכויים לה שיש אחת, נפרדת
 הסיכסוך בשל ,27מ־ו־ יותר לקבל

 בין וגם והדרוזים, הבדואים בין
אחרים. מרכיבים

 בהשמדת עניין למערך אין גם
 ור״צ, של״י כמו הקטנות, הסיעות

 למנוע רק״ח עם יחד המסוגלות
 של התהוותו את נוכחותן בעצם

וה הימין לסיעות 617;־ של רוב
מרכז.

ב מעוניינת אינה המפד״ל •1
 (פוע־ כהנא קלמן של סיעתו חיסול

המוג שהאחוז לי״אגודת־ישראל),
 ל־ להצטרף אותה מכריח היה דל

סבו במפד״ל רבים אגודת־ישראל.
 דרוק- חיים את להביא כדאי כי רים
ולהקמת המפד״ל מן לפרישה מן

זולות מכונות
 את לשחרר כדי עצמאית, רשימה

 הקיצוניים, הניצים מן המיפלגה
ב מדיניותה, את לה המכתיבים

 הצפוייה הקואליציה לרגל ייחוד
 לא דרוקמן והמפד״ל. המערך של

לעו יוגדל. האחוז אם לפרוש יוכל
 בן־מאיר, יהודה הבטיח זאת מת
המוג באחוז לתמוך עצמו, דעת על
 את לנער למיפלגה נעים ולא דל,

בגלוי. ממנו חוצנה
 מעוג- אינה אגודת־ישראל •
 מפני אחוז־ד,חסימה, בהעלאת יינת
העי מרכיביה משלושת אחד שכל

מסור לזרמים (המקבילים קריים
 מדי מאיים החרדי) בציבור תיים
לב נפרדת ובהליכה בפרישה פעם

 האנטי־ציו־ גדולי־התורה חירות.
 אח לקלוט רוצים אינם גם ניים

הציוני. כהנא קלמן
ב בשעתו, הודיעה שינוי •1

 שהיא שיעור, לה שאין איוולת
 נעשה הדבר מוגדל. באחוז תומכת

 על רושם לעשות כדי שוויץ, לשם
ב זה רסיס בטוח כאילו הציבור

 המועד, התקרב כאשר אך גודלו.
 תעבור שינוי כי הוכיחו והסקרים

 אם — אחוז־ה,חסימה את בקושי
 תירוץ הסיעה חיפשה — ביכלל

 למעשה נגד. להצביע או להימנע
להצ מצעה פי על הסיעה מחוייבת

 אחוז־ שהעלאת מכיוון נגד, ביע
 שינוי מהצעת ההיפך היא החסימה
איזוריות. בחירות להנהגת

 בצורה הסתבכה התחייה !•
 קבע שמיר משה דומה. מטופשת

 לעשות כדי בהצעה, לתמוך שיש
מוב כאילו הציבור על הרושם את
עמ שלא הסיעה, של גידולה טח
 בחירות. של במיבחן מעולם דה

 יותר, פיקחית שהיא כהן, גאולה
להתנגד. רוצה
 עתה שהפכו ד״ש׳, רסיסי !•

 יצביעו בכנסת, פרטיים פיראטים
 קידומו של האינטרס לפי איש־איש

 ״כל של העיקרון פי על האישי,
לעצמו״. אחד

 נראו, ההצעה לקבלת הסיכויים
כקלושים. השבוע,

ת מדיניו
מחיר של שאלוה

 ספגה ממשלת־בגין
 שגילתה שקמה, תבוסה

 שנוצר החרש המצב את
רגן 7ש בוושינגטון

 רק נותרה את. מה קבענו ״כבר
בהל הגבר אומר המחיר,״ שאלת

 לשכב שהסכימה לאשה, הידועה צה
לירות. מיליון תמורת עימו

 השבוע נמצאה ממשלת־ישראל
 ה־ עיסקת־הנשק לגבי דומה במצב

 כי ברור היה אמריקאית־סעודית.
 נגד אמיתי מאבק על ויתרה היא

 התמורה את לקבוע נותר העיסקה.
 של בצורה לא־יחרץ, כדמי שתקבל
והס כלכליות הטבות נשק, אספקת

 לדיק- ישראלי נשק למכירת כמה
לאטינו־אמריקאיות. טטורות

 כאשר ואינדיאנים. לכנים
 עלזו לשילטון, רגן רונלד הגיע

 יהודה ח״כ אז הכריז בירושלים.
 הימין איש המפד״ל, מן בן־מאיר
 ג׳ימי לממשלת ״בניגוד הקיצוני:
בעי הבעייד, את שראתה קארטר,

 הממשלה רואה צפון־דרום, מות
 מערב״ בעימות הבעייה את החדשה
מיזרח.״

העי הוא צפון־דרום״ ״העימות
השלי העולם ובין המערב בין מות
הא ואנשיו קארטר המתפתח. שי,

 העולם, עתיד יוכרע שם כי מינו
 המדינות לב את לרכוש ניסו והם

 ובאמריקה באפריקה המתפתחות
 ביקשו הסובייטי במיגזר הדרומית•
ב״דטאנט״. להמשיך
 רואים זאת, לעומת רגן, אנשי

 של כהמשך העולמית המדיניות את
מי לוחמים שבו הוליוודי, סרט ל

האינ נגד (המערב) הטובים ד,עור
(הסובייטים). המרושעים דיאנים
 כי האמינו הישראלי הימין אנשי

בהצי יותר. להם נוחה רגן גישת
 למער־ איתן כבסיס ישראל את עם

 נגד האמריקאית כת־ר,ביטחון
 כי בטוחים היו ברית־המועצות,

 מאסיבית אמריקאית בתמיכה יזכו
הערבים. נגד

 זאת היתה, צוננים. כיזנסמן
הסעו העיסקה קיצרת־רואי. גישה
לכך. הראשונה ההוכחה היא דית

 מקום היא רגן של וושינגטון
 הדמוק־ הפוליטיקאים במקום חדש.

 הרף בלא שפזלו הרופסים, ראטיים
ביזנסמן באו היהודי, הקול לעבר

 איד
לחסוך

הדירה בחימום

 למנוע כדי בידוד, בסרטי אותם ואיטמו היטב החלונות את סגרו
 בקיץ). גם לכם יעזור הדירה של טוב (איטום החוצה. חום בריחת

 על לתלות מומלץ מעלות. 20 עד 18ב־ די בדירה נעימה להרגשה
 תחממו אל החום. וויסות על לפקח ובאמצעותו מדחום הקיר

 מספיק החדר, של מוקדם בחימום צורך אין איש. בהם שאין חדרים
לחדר. כשנכנסים התנור את להדליק

ך תוכלו במה לחסו
 1,400כ* לצריכה:של להביא יכול הדירה של מופרז חימום

 יעיל חימום זאת לעומת שקל. 980כ־ שמחירם לחודש קילוואט־שעה
 קילוואט־שעה 400לכ־ הצריכה את להוריד יכול וחסכוני

 700כ־ לכם לחסוך עשוי חסכוני חימום שקל. 2$0כ־ שמחירם לחודש
לחודש. שקל

 חיסכון,-8810 לת.ד. הסברה עלוני לקבלת אלינו לפנות גם תוכלו
.31087 מיקוד חיפה,

לישראל החשמל חכרת והתשתית האנמיה משרד
אנמית. לשימור חמינהל

יחסר. חסוך־שלא חשמל, שיש סוב

2271 הזה העולם30


