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שר אי הזאת גזמפה את להחזיר. אפ

הליכוד שד ההתנחלויות מודעת־
אפשרית נזילוזמה

ם ע ה
בראש ציפורים

 על השתלמה האורניתולוכיה
וישראל הפוליטיקה,

ציפורים של מדינה הכנה
ב היה גיבור־השבוע ר ו ע ה  

ה על חיתתו את שהטיל מיפו,
 הוא )47־46 עמודים (ראה כולה ארץ

האי מבעלי־הכנף כאחד התנהג
 היצ- אלפרד של בסירטו מתניים

, קוק, ם י ר ו פ י צ  ב־ שהוקרן ה
סמוך. בית־קולנוע

 תל־אביב העיר של השני בקצה
, הסרט הוצג ט י ע סע שעורר ה

 עמודים (ראה גדולה ציבורית רה
 על מבוסס היה שמו ).49—5ז

 קניוק, יורם הסופר, כוונת טעות:
הנח הטורפת, לציפור היתה לא

 עיט (״עיט, האצילות כסמל שבת
 חג.״״) הריך על עיט / הריך על

, אלא ר ש נ ב מפגרים, הניזון ל
 שתי של שמותיהם הוחלפו עבר

 שהמוסדות עד בטעות, הציפורים
ה כי קבעו המוסמכים הבלשניים

ה שראשו משום כך נקרא נשר
 נוצותיו. נשרו כאילו נראה קרח

 מפני לעיט, בניגוד כך, בנוי הנשר
 תוך אל ראשו את תוחב שהוא
הפגר. של בשרו

 הגדול הקרב נערך שעה באותה
 במיפלגת־העבודה, הכסאות על

ם י נ ו  ם י צ י נ ו שריד יוסי כמו י
 כדי אחת יד עשו רבין יצחק כמו

ה כל על כאשר מחדש, להיבחר
, מנצח תהליך הרא האיש פרס

 שביקש ציפור של שם בעל שון
ישראל. ממשלת לראש להיות
ה אחרים. עופות גם חסרו לא

ם י כ ו  אמצעי־התיק־ את מילאו ת
ש מלומדים בדברי־פרשנות שורת

 המאסי- ההתערבות את הצדיקו
 במילחמת־האחים הממשלה של בית

הנדון). (ראה בלבנון המחודשת
 העורב נראה אלה, לכל בהשוואה

 הסימפאטית כציפור מיפו התמים
ביותר.

ת רו חי ב

דהווזיר שאפשר
 הבחירות מערכת כפתיחת

 תעמולת מצינה לכנסת
מפח, הליכוד

מעניין כה שחסר שמה
בה שיש ממה יותר אפילו
 על המשתרעת גדולה, מודעה

בעיתו שפורסמה שלם, עמוד פני
 מסמנת השבוע, הראשון ביום נים
ב הליכוד של התעמולה קו את

 במודעה העשירית. לכנסת בחירות
 שמצויינים גדולה, מפה מופיעה

 יישובים, 144 של מקומותיהם בה
באר הקימם כי מתפאר שהליכוד

 ״עמוד כאשר שילטונו, שנות בע
 את מאיר שוב חניתה של האש

 מהפסוק לקוחה הכותרת דרכנו״.
 קפטן שהיה מי שהשמיע הידוע

 תל- מכבי של הכדורסל קבוצת
תועמ המפה״. על ״אנחנו אביב:

 הקימו ני מסבירים הליכוד לני
 וזאת ומיגדל״, ״חומה את מחדש
ביט על המאיימות הסכנות ״נוכח
ישראל״. של וקיומה חונה

 שמנות באותיות גדולה, בכותרת
״את :הליכוד מטעים ובולטות,

 אך להחזיר אי-אפשר הזאת המפה
 להחזיר״ ש״אי־אפשר במפה כבר

מופי למשל, כך, בעיות. כמה יש
 חולית סופה, היישובים בה עים

 רפיח, בפיתחת הנמצאים ופריגן,
מ פחות תוך להתפנות ועתידים

 קמפ־דייוויד. הסכמי על-פי שנה
 כמה גם להחזיר אפשר כלומר:

הלי על-ידי שהוקמו מהיישובים
וביטחו לקיומה הסכנה״ הרף כוד,

המדינה. של נה

הבינלאו הגבול נוספת: בעייה
מו אינו ומצריים ישראל בין מי

 למרות הליכוד, במפת כלל פיע
בהס התחייבה הליכוד שממשלת

למי עד לסגת קמס־דייוויד כמי
ה הסכם תמורת האחרון לימטר
מצריים. עם שלום
 המפה מן פחות לא חשובה אך

ש המפה היא במודעה שמצוייה
 היישובים מפת :בה מצוייר, אינה

 הליכוד ממשלת התחייבה שאותם
 ברגע השלום, הסכם תמורת לפנות

ש נראה מדיני• פיכחון של נדיר
 שלו, הבחירות בתעמולת הליכוד.

 ה־ השלום הסכם על לדבר ינסה
מחי על לדבר בלי ישראלי־מצרי

 הליכוד ההתנחלויות. פינוי — רו
להז בלי ההתנחלויות על ידבר גם

 המשך מניעת — מחירן את כיר
אפשרית. ומילחמה השלום, תהליך

ת לגז פ מי
הנתגים מרכסת

 רשימת 7ש המרכבה מעשה
העשירית ?כגסת המערך■

קדה משימה הפעס יהיה
עש עברו האחרון הרביעי ביום

 המערך של הוותיקים הח״כים רת
 יחסית. בקלות 60סה־^ מחסום את

ל כמועמד שהוזכר חריש, מיכה
 61ס/0 קיבל שר־האנרגיה תפקיד
כמועמד. מוזכר אינו וכבר בלבד,

מפ מרכז יאשר שבועיים בעוד
 לכנסת, הרשימה אח העבודה לגת

 המסדרת. הוועדה תרכיב שאותה
 בוועדה לכהן הסכים רבין יצחק

 פרס שימעון שגם בתנאי רק זו
 חיים את מינה וזה בה, ישתתף

 נאווה את המפלגה, כמזכיר ברלב
 ביודברל, וחוג הנשים בנציגת ארד
ה עדות כנציג אדרי רפי ואח

 ההסתדרותיים האינטרסים מזרח,
יחדיו. וחוג

 שמות את הוועדה תקבל כנתון
ב שייבחרו המיועדים הח״כים 30

 אלה של שמותיהם ואת מחוזות,
ימ — במיספר 16 — שהמחוזות

המרכזית״. ל״רשימה עליהם ליצו
 בתל- וויוזיאן. מוטה מזסה,

 — שפייזר אליהו נבחר כבר אביב
 עוזי נבחרו בירושלים קיצוני. נץ

ה נץ• — גיל ויעקב יונץ, ברעם,
 את לכנסת ישגר המאוחד קיבוץ

כץ, זאב צור, יעקב רוזוליו, דני

 משה את לכלול יומלץ גם ואולי
 אי- מטעם ניצים• כולם — כלפון

 יישלחו חוד״הקיבוצים־והקבוצוח
 ואברהם חריף (״מוסה״) משה

ב ניצים. הם גם עוז, (״כצל׳ה״)
 רז, נחמן את גם מזכירים איחוד
 יצחק ואת התנועה, מזכיר שהיה

 נציגי תנובה., מנכ״ל שהיה לגדסמן,
הנר ככל יהיו, המושבים תנועת

 זכאי יחזקאל נחמקין, אריק אה,
 כולם — נעים רענן הגליל איש או

ביצים.
 יהודה ייצג השרון מחוז את
ית באר־שבע במחוז נץ. — חשאי
 מזכיר שהיה מי המינוי על מודדו

 נץ, — סבג אורי מועצת־הפועלים
 העיר ראש :יונים שהם ושניים

אב ערד יריית וראש נאווי, משה
 את שייצג אמיר, דאק שוחט. רהם

 אותם וכמוהו נץ, הוא גם הדרום,
 של האפשריים כנציגיו שמוזכרים

כו ניצים, ארבעה הם אלה הצפון.
 נחמיאס אהרון — ערים ראשי לם

מנ מכרמיאל, ונגר ברוך מצפת,
 ויצחק עלית מנצרת אריאב חם

מבית־שאן. קינן
שתור זו המרכזית, ברשימה גם

ב הבחירות שתסתיימנה אחרי כב
העבו מפלגת ניצי זוכים מחוזות,

 ההסתדרות, מזכ״ל סגן לרוב. דה
 זו. ברשימה יהיה קיסר, ישראל

כמוע גם המוזכר קיצוני, נץ הוא
 של נוספים שמות שר. לתפקיד מד

ה מטעם תובא שמועמדותם ניצים
מר אשל, תמר המסדרת: וועדה

 (״ויוויאן״) חיים גור, (״מוטה״) דכי
עמ אדרי, רפי ארד, נאווה הרצוג,

 השכונות מחלקת ראש לוק, רם
 אגף ראש דותן, רינה במפלגה,
 בר־זוהר, מיכאל הד״ד חברות,
תקוע. ויוסף דיניץ שימחה

ה הרכבת כאספמיה. חלום
מ וזאת קשה. תהיה לא רשימה

סיבות: כמה
 32 רק עכשיו יש למערך •

 ימשיכו כולם שלא חברי־כנסת,
 זאת לעומת הבאה. בכנסת לכהן

 הראשונים המקומות 50 נחשבים
 מקום שיש הדבר, פירוש לריאלים.

מ הן חדשות, פנים 20מ־ ליותר
 מטעם והן העבודה מפלגת טעם

שבי מקום כל מגיע (שלה מפ״ם
ברשימה). עי

 יכול אינו שהוכה רבין מחנה •
 המאוחד, הקיבוץ תנאים• להעמיד
תומ של הקשה הגרעין את המהווה

ה שותפותו נגד התמרד רבין, כי

 שפייזר, אליהו עם רבין של חדשה
המחנה. באחדות בקיעים ונבקעו

 לתפקידי מהמועמדים כמה •
ב להיכלל מבקשים אינם שרים

לכנסת. המערך רשימת
 בהרכבת קשיים שאין העובדה

עכ שכבר בכך מתבטאת הרשימה
ה עשרת יהיו מי ברור כמעט שיו

 אבן, אבא פרס, שימעון : ראשונים
 שושנה רבין, יצחק ברלב, חיים

 ויק- הלל, שלמה ארבלי־אלמוזלינו,
 רוזוליו, דני (מפ״ם), שמטוב טור
בלומנטל. ונפתלי יעקובי גד

 ה־ הרשימה ספק, ללא זו, תהיה
מ אי־פעם שהוצבה ביותר ניצית

שב משום גם וזאת המערך. טעם
ל רב ייצוג ינתן מפ״ם רשימת
לא הניצית, אלון תוכנית תומכי

 ב־ יוני היותר הקו שנציגי חר
 ואליעזר גרוסמן חייקה — מפ״ם
ב לשרות במועמדות זכו — רונן

ימנע לא זה הרכב הבאה. ממשלה

ה קולות את גם לבקש מהמערך
 הכל לעשות שצריך בטענה יונים,

 מהשיל־ הליכוד את להוריד כדי
טון.

 כל־כך ניצי בהרכב אם ספק
 המערך יוכל בכנסת סיעתו של

 לקראת המדיני התהליך את לקדם
פת נראה שבלעדיו — כולל שלום

 ישראל של הכלכליות הבעיות רון
באספמיה. כחלום

ת תונו עי
זחלה ניקמוו

 קטן פרט לשגות די זפעמיס
 המציאות את זהתאיס כדי

אידיאודוניה7
ה שערכו הפוגרום בעיקבות

הנוצ בשכניהם, מג׳וליס דרוזים
 העיתונים ידעו בכפר־יסיף, רים

 מקריאות־ אחת כי לספר בישראל
המסתע הדרוזים שהשמיעו הקרב

 !״זחלה לכם ״נעשה :היתה רים
כמו •היתה, הדרוזים של כוונתם

 את כפר־יסיף לבני להזכיר בן,
ה הופצצה שם בלבנון, המערכה

 הצבא על־ידי זחלה הנוצרית עיר
הסורי.

ביט (״האחדות״), אל־איתיחאד
ל היה יכול לא רק״ח, של אונה

הי שנשמעה זו, מקריאה התעלם
 עורכי לפני אך בכפר־יסיף. טב

 אידיאולוגית בעייה ניצבה העיתון
הקומו נמצאים בלבנון :יקשה

 לצד כולו, השמאל ועימם ניסטים,
 ואם הנוצרים, נגד — הסורי הצבא

 השמאל ממנהיגי אחד בכד, די לא
ה הדרוזי המנהיג היה הלבנוני

 אל־איתיחאד ג׳ומבלט. כאמל מנוח.
 את לעצמו להרשות יכול היה לא

 והשמאל ג׳וליס של הדרוזים הצבת
ה המיתרס של צד באותו הלבנוני

 דעתם על עלה לא גם אידיאולוגי.
 להשאיר רק״ח ביטאון עורכי של
 — כפר־יסיף של הנוצרים את

 המערבי בגליל רק״ח ממעוזי אחד
הנוצ נמצאים שבו צד באותו —

הלבנונית. זחלה של רים
 אל־ פשוט. היה שנמצא הפיתרון

 שהדרוזים לקוראיו דיווח איתיחאד
כ כפר־יסיף, על הסתערו מג׳ולים

את ״ננקום :הקריאה שבפיהם
 על הכל בא וכך !״זחלה ניקמת
המעור והצדדים בשלום, מקומו

 אל שבו הישראלי בפוגרום בים
הרעיוני. המיתרס של הנכון הצד

ם ל עו ה ה 227835 הז


