
 בבחירות רשימות להקים פיסטים
 בעידוד זוכים הם :הסיבה לכנסת.

 מימון־הבחי־ חוק פי על ממלכתי:
 מיליוני מהם אחד כל יקבל רות,

 70ס,ס/ רשימתו. מימון לשם לירות
צו ואין מראש, משולם הכסף של
 אינה הרשימה אם גם להחזירו רך

 במיק- אחוז־החסימה. את עוברת
 חייבת הרשימה אין גם זה, רה

 הוצא שבה הדרך על דו״ח לתת
בכלל. הוצא אם — הכסף

ת לגו פ מי
הני&ד לזבולון הזמנה

 המערך שד הצוות
והוא — להובלה פנוי

המפד״ל או; יוביל
 את פרס שימעון הציג כאשר
 בלט מיפלגתו, של המוביל״ ״הצוות

לתפ המועמד :בהעדרו אחד אדם
שר־החינוך• קיד

התפקי אחד זהו כי ספק אין
מבחי הן במדינה, המרכזיים דים
מבחי הן הלאומית, חשיבותו נת
 המשאבים. על שליטתו עוצמת נת

 מרכזיים אישים בו החזיקו בעבר
 אבא כגון העבודה, מיפלגת של

אלון. ויגאל אבן,
המא מן רק נבע לא המחדל

 (ואה במיפלגה הפנימיים בקים
 איתות היווה גם הוא ).30 עמוד
 ממתינה המישרה למפד״ל: ברור
לכם.

 שילם השבוע צחוק. צחוק,
ב הציבור לרצון מס־שפתיים פרס

 עתיר־השערוריות המפד״ל סילוק
 למפד״ל יזיק ״לא השילטון. מן

 לממשלה,״ מחוץ זמן־מה להיות
בהלצה. אמר

הת כאשר אבל — צחוק צחוק,
 כדי ועדת־הכנסת השבוע כנסה

 של חסינותו הסרת על להחליט
 עמדו בשנית, אבו־חצירא אהרון
 על המגינים בראש המערך אנשי

 יחד במעילה. המואשם שר־הדתות
 לדחיית קנוניה עשו הליכוד, עם

הדיון.
 לסיפד ביטוי רק זה היה לא
ל חברי־הכנסת לרוב שיש פטיה
 בבחינת בקלקלתו, שנתפס עמית
 המערך אני.״ מחר — אתה ״היום
 יזדקק שהוא לאפשרות עתה מודע

למפד״ל.

 בעוד אבסורדי: מצב נוצר וכך
 ש־ בעוד במפד״ל, מואס שהציבור
 ומרוסקת, מסוכסכת עצמה המפד״ל

ב מואשם מראשיה שאחד ובעוד
 — אישי קלון עימן שיש עבירות

מתמיד. גדול כוחה בי נראה
להו ״פנוי המערך של הצוות

 יוביל, שהוא נראה אבל בלה״.
 לאפרסקים המפד״ל את בעיקר,

יותר. גדולים יותר, רבים

העם
 מידותמות זו1ועו ס ס טו ו א

 ■השבוע צעדה האנושות >
קדימה. נדו? צעד

ז ?אן
 צעד השבוע צעדה האנושות

קדימה. גדול
1 קדימה
 הראשון אוטובוס־החלל שיגור

 זזו* גילוי כמו פריצת־דרך היווה
והצו־ המטוס המצאת מר־הנפץ,

הראשון. האטומי והפיצוץ ללת
 קודם היא זו חדשה חללית כי
 מיל- של מכשיר לכל, ומעל כל,

 המילחמה את מביאה היא חמה.
 ראשית היא החיצון. החלל אל

 מיל־ :חלום־בלהות של הגשמתו
 אוטובוס־החלל כי חמת־החלל.

טאנק־החלל. למעשה, הוא,
 נולד האטומית, הפצצה כמו *י

 בארצות־הברית. זה קטלני מכשיר
 הספוטניק, הראשונה, החללית

 כל אולם בברית־המועצות• נולדות
בהדר נפוצים, האלה המכשירים

 בעלי מועדון העולם. ברחבי גה,
הש ורק התרחב, הגרעיני הנשק

 כמות מכרה ניז׳ר כי נודע בוע
 לייצור ללוב, אוראניום של אדירה
בעי הערבית הגרעינית הפצצה

בפאקיסטאן. המוסלמית או ראק,
 יהיה השנים ברבות כי ספק אין
 עמים של נחלתם טאנק־החלל גם

מש מיטב את בו שישקיעו רבים,
אביהם.

 לאיים תוכל מדינה כל כאשר
 אחד יתגשם יריבתה, על החלל מן

הבד המדע של הנוראים הסיוטים
יוני.

ואחידה: המפס■דר■
הדמוקרטיה י4

— בהסתדרות ניצחו הבל
 מן ניזונו 7הכ בי

ד״ש שד הפגר
שהפ בדיחת־השבוע, זאת היתד,

ב בבחירות כל: בפי סיסמה כה
 הכל איש. הפסיד לא הסתדרות

ניצחו.
 בדיחה. זאת היתד, לא למעשה,

 ההסתדרות, למוסדות בבחירות
הפ לא אכן שבוע, לפני שנערכו

 המשתתפים מן איש כימעט סיד
 העדתיים הרסיסים מילבד —

 של רפ״י ורשימת להלן), (ראה
הורביץ• ייגאל

 אך יתכן• שלא מצב זהו לכאורה
 פשוטה: עובדה ביגלל קרה הדבר

ה ד״ש צברה האחרונות בבחירות
 של הפוליטית בועת־הסבון חדשה,

הקולות. של 80מ־״>/ יותר ,1977
 כל יכלו התפגרה, שד״ש אחדי

 בפגר להתחלק האחרים הכוחות
שלה.

 הכללית לצהלה ניצחו. הכל
 (ראה סביר יסוד כן, על היה,

).76—77 עמודים
כוחו, את הגדיל המערך •

להח יכלה אשר במידה לא אך
 ולרוקן פעיליו מאמצי את ליש

העיקרית: סיסמתו את מתוכנה
מהליכוד. המדינה את להציל

ד • כו  על שמר כימעט הלי
 עתי־ שילטונו שנות למרות כוחו,

במדינה. רי־הכישלונות
 מוחצת תבוסה נחל שינוי •

 ולהישגי בכנסת לכוחו בהשוואה
 יכול אך האחרונות, בבחירות ד״ש

הקט בין ״גדול נשאר כי לטעון
נים״.

 חלק בחזרה השיגו ל״ע • י-
 למרות שאבד, ההיסטורי מכוחם

ר״צ. עם יחד הלכו לא שהפעם־

ק3 י

במדינה
 המיבחן מן התחמקה ר״צ •
 לה יש כי לטעון יכלה וכך כולו,
המערך. בהישגי חלק
ב כוחו את הגדיל של״י •

יימ כי ניבאו רבים כי אף שליש,
 של שורה בעיקבות המפה מן חק

 בעמדת- עתה נמצא הוא פרישות.
לכנסת. נוחה זינוק
ח •  יותר או פחות שמרה רק״

אח הראשון שברגע אף כוחה, על
 שספגה נדמה הקלפיות סגירת רי

ניצחת. מכה
 ש־ בעוד אך הפסידה. אחת

 ה־ רוב במטות זרמה שהשמפניה
כתו הקיר על הצטיירה מיפלגות,

כמוה. מאין חמורה אזהרה של בת
 החרימו הבוחרים מחצית כימעט

הצב היתד, הימנעותם הקלפי. את
 והתנגדות. מחאה של מאסיבית עה
 מפני הבחירות את החרימו הם

ב גם ואולי בהסתדרות, שמאסו
כולה. הישראלית דמוקרטיה

שנש האוויליות קריאותיה,הידד
 והליכוד המערך במיפקדות מעו
רוע לשתיקה מוסיקת־רקע היוו
הבוחרים. המוני של זו מת

 מיל־ — בהסתדרות ניצחו הכל
 זו הישראלית. הדמוקרטיה בד

לה העלולה נוראה, מכה ספגה
לבאות. אות יות

בחידות
הטרמפיסטים סוף

 לרשימות תקומה אין
 הוכח זאת — העדתיות

כהסתדרות בבהירות
 הבחירות נתנו אחד נושא על

 ב־ :נחרצת תשובה בהסתדרות
עדת לרשימות תקומה אין 1981
יות.

 הפעם מלאה הציבורית הזירה
משו תכונה להם שיש בטיפוסים

 באקראי, לכנסת נכנסו הם תפת:
אידי ■רשימות של כטרמפיסטים

 שנבחר אלכרכלי, מרדכי •
ה לתנועה הצטרף ד״ש, מטעם

 פרש, ידין, ייגאל של דמוקרטית,
 עודד, סיעת כעל עצמו על הכריז
 בצרפת בהסתדרות. רשימה הקים
 ה־ העדה מן רבים כספים קיבל

כיש נחל הוא צפון־אפריקאית.
 לאחוז־ התקרב ולא בהסתדרות לון

החסימה.
 שהוכנס מרציאנו, סעדיה +

 שיטת על־פי של״י על־ידי לכנסת
 לכנסת כניסתו ערב הרוטציה.

 נאמנות־עד- על פומבית הצהיר
 כניסתו ולמחרת לשל״י, המוות

הב שהליכוד אחרי משל״י, פרש
 של המימון מחצית את לו טיח

 ועדת־ יו״ר קורפו, חיים של״י.
 הכנסת, יו״ר ברמן, ויצחק הכנסת
נאמ זו עכורה התחייבות מילאו

 להתערב, סירב בית־המישפט נה•
ה בעניין. סמכות לו שאין בטענה
הכ את קיבל מרציאנו : תוצאה

 בהסתדרות. רשימה הקים סף,
 לא אף מרציאנו הבוחר: תשובת
ד,ת בכך האחוז. למחצית התקרב

 פרש לתנועת־החרות, עימה עבר
 לא הוא עצמאית. סיעה והקים

בהסתדרות. בבחירות השתתף
בהס הבחירות מראש. כסף
 של שמץ שאין מלמדות תדרות
ב כלשהי עדתית לרשימה סיכוי

העשירית. לכנסת בחירות
נעו לכך הסיבה אם לדעת קשה

 מקימי־הרשי־ של באישיותם צה
 או גלויים, טרמפיסטים שהם מות,

 מבני הבוחרים של באי־הרצון
 ברשימה לבחור עדות־המיזרח

מובהק. עדתי גוון בעלת
 כישלונו גם חשוב זו מבחינה

 מנהיג ביטון, צ׳רלי של הגמור
ברשי המופיע פנתרים, של פלג
ש רק״ח, רק״ח. של חד״ש מת

ה ברחוב כוחה על בקושי שמרה
ה ברחוב בהישג זכתה לא ערבי,
 בשכונותיו־,מצו־ לא וגם — יהודי

 לייצגן. אמור ביטון שצ׳רלי קר,
פר פעולה של שנים ארבע אחרי

 שבד, רבת־פעלולים, למנטרית
בעזרת לכותרות רבות פעמים עלה

קו להן שהביאו מבלי אולוגיות,
 פרשו חברי־כנסת משהפכו לות.

לכנ אותם שהביאו הסיעות מן
 מתוך עדתית פעילות ופיתחו סת,

 על הבאות בבחירות לרכב תיקווה
חד מיפלגות בראש העדתי, הגל
בראשן. יעמדו שהם משלהם, שות

הם: אלה אנשים

* ה״ניצחוך בדיד פרס שימעון
הפגר ליד שימחה

ש בהן, שלום קודמו, בגורל חלק
השבי בכנסת דומה תרגיל עשה
 — הזה העולם מסיעת פרש עית,
 אחר מלמלא להימנע כדי חדש כוח

לכנ רשימה הקים הסכם-רוטציה,
חרוץ. כישלון ונחל סת

ב שנבחר יצחקי, יצחק •
שרון, אריק של שלומציון רשימת

 ביטון הצליח לא שונים, גימיקים
 המפריד קיר־הברזל את לשבור

היהודי. והציבור רק״ח בין
לטרנד יפריעו לא אלה תוצאות

 (למטה), בר־לב חיים :מימין ♦
נחמקין. ואריה בן־ישראל גירעון

2276215 הזה העולם


