
במדינה
הסוף ־,ראח

 עוד היתח לא
כזאת, מערבתרבחירות

ואפתעות תהפופות דלה
 מע- בישראל היתה לא :עולם

רבת־תהפוכות, כה דבחירות
 השלישי. ביום שתסתיים זו י

שיע של באווירה התחילה ;יא
מ בטוחות נראו התוצאות ן.

ה לשילטון. יגיע המערך ס:
 המערך יזכה אם רק היתר. לה

 או מוחלט, ברוב העשירית :סת
 עם לשותפות זאת בכל יזדקק

הנצחית. זד״ל
 רית־ של במצב היתד. :ממשלה

 חבריה, ומעשית. נפשית ;ות
 וחברי־הכנסת הבכירים •דיה

 חד־ עבודה בקדחתנות חיפשו ה
 מהם אחדים אחרי־הבחירות.

ב להשתבץ האחרון ברגע ליחו
 הממלכתי. במנגנון זרות
 שהגיע כמי נראה בגין !נחם

 חב־ ונפשית. גופנית דרכו, ף
 ואותו. רעהו, את איש השמיצו

 והש- הדלפות של סמיך רעשן
 כו- הממשלה את הסתיר וות

 לא איש דהרה, האינפלציה
 החודש״, את ״לגמור היה ל

 טוטאלי. היה הממשלה זלון
 מתפק- אינה ״הממשלה ־.פסוק

 לאומי. לפסק־דין היה ״
החלי את ״תפרו המערך ־אשי

;.״
 ה- האות בא ואז חזק. *יש
למיפנה. שון

ה זכה לא בהסתדרות :בחירות
 לו. שקיווה הגדול בניצחון רך

 שציפו כפי התמוטט, לא יכוד
 סיסמה כוחו. על שמר הוא ״

 חזק״ איש לוי ״דויד — הכת
 המפולת. את מנעה כאילו

 באווירה התנהלו בחירות ותן1
אחוז־המשתת־ נורא. שיעמום

 חסר־תקדים. לשפל הגיע 1
 שעמד למה ציפה לא עדיין ויש

זרחש.
 יורם הבונים. מאסו *בן

בלי בלתי־אהוד עסקן ידור,
 בתפקיד פברואר בחודש זכה ',

-האוצר.
 לא איש ההפקר. מן בו זכה ־.וא
 שבו במקום יצליח שהוא מין
 מ־יש תורניים, גאונים שני זלו

 איש אך הורביץ. וייגאל ארליך
 כמה מילבד הג׳וב, על קפץ
 שעד ארידור, מגוחכים. :מדים

 שר של בתפקיד אף זכה לא
 הבכיר. התפקיד את קיבל ר,

 לזוז. העניינים התחילו 'פתע
לראש הפכה ״מאסו־הבונים

הליכוד. של ה
 עסקן הוא ארידור כי ;סתבר
כל לכלכל היודע ממולח, ולגתי

 מעשי- בכמה בחירות. של ;
 האווירה את שינה מחוכמים יוה
הציבו הייבבה את הפסיק ■ץ,

 של מצב־רוח יצר הכללית, ;
 שהיה כדור־העופרת, !טימיות.

 נותק. הליכוד, מרגלי לאחת יבר
 כדור־העופרת גם נותק ויש־מהר

 לעיני השניה. לרגל מחובר יה
 מ־ נס התרחש המשתאה ימה

 ל- קם בגין מנחם ץ־האגדות.
 לפני הנוצרי ישוע כמו ייה,

שנים. 1
 ו- אדיש רדום, שהיה ;איש
 את הרים המדינה, כמנהיג יכא
הבחירות. ריח את כשהריח שו

שהת בארצות-הקור, חייה י
ארוכה, שנת־חורף אחרי רה

 אביבי. מרץ מלא ממקומו, ;
ב ״לתפקד״. התחילה ממשלה

 נאומים של בלתי־פוסקת רה
 שמאל, ועל ימין על בגין :יץ
 וחוצה. פנימה אבחנה, בלי עט

 ״בגין צהלו. המוחנפים !ונים
 חסר- איש־המיפלגה טבו״,
 השכבות לב אל דיבר זריות,
 ה־ את המהוות ביותר, זוכות

חברה. בכל
בראשית קרניים. עד •בכת

וקיים חי חי ישראל, מלך בגין

 להוסיף ביקש הוא עצמו. והציג
 אנשי העצירים בזכות מילים כמה

הו לא מילותיו שגם אלא המערך.
 לאותה נידונו השבעה וכל עילו,

מעצר. תקופת
 אורן, אבי המזוקן, עורך־הדין

 השופטת את לשכנע בערר הצליח
 אוסטרובסקי־ ויקטוריה המחוזית,

 המעצר תקופת את לצמצם כהן,
בילבד. ימים לארבעה
 של ״התופעה השופטת: אמרה

פולי באסיפות בריונים התפרעות
 של באשיות־החיים פוגעת טיות

הש לאחרונה דמוקרטית. מדינה
 ב־ ומילולית פיסית אלימות תררה

 מעוררת והיא אסיפות־בחירות,
חוק...״ מדינת לקיים ממשית סכנה

 הפרקליטות שאם קבעה השופטת
 העצורים נגד כתב־אישום תגיש

 שייעצרו יתכן המעצר, זמן תוך
ההליכים. תום עד

למחרת, כבר הוגש כתב־האישום
 יותר, הרבה קלה עבירה על אך

 אחת: מאסר שנת רק שעונשה
אסורה. התקהלות על עבירה
ה תום עד נעצרו השבעה כל

 גם הוגשו יום ובאותו הליכים,
 אחרים, חמישה נגד כתבי־אישום

או מוטי מהם, אחד עניין. באותו
 שימעון פקד של אחיו הוא חיון,

פתח־תיקווה. תחנת מפקד סגן חן,
 שישה המייצג אורן, עורך־הדין

להו לשכנעם רצה השבעה, מתוך
עב שביגלל וקיווה באשמה, דות
נאש בה העבירה וקלות הנקי רם
ל יידונו ולא מייד. ישוחררו מו,

 בתוקף סירבו הנאשמים אך מאסר.
 במעצר להשאר העדיפו להודות,

מת הסניגור מישפטם. לשמיעת עד
 ולבקש המישפטי ליועץ לפנות כוון

לדב שולחיו. נגד הליכים עיכוב
 מקהל זעיר מידגם רק היו הם ריו

 כל וללא באקראי, שנאסף גדול,
 ביצים שזרקו המתפרעים אשמה.

בוע פחי־אשפה גילגלו ועגבניות,
 — המערך סניף את והשחיתו רים
היום. עד נתפסו לא

ה כי רבין יצחק קבע המערכה
 עימות מכל להתחמק צריך מערך

 ששדה־ לכך לדאוג ענייני־חוץ, על
 הכל־ הפנימית, בזירה יהיה הקרב

ינצח. שם כלית־חברתית.
 בגין זו. אמיתה הפריך ארידור

 את העביר הוא מתוכן. אותה רוקן
החיצונית. לזירה המערכה
מנ הכתיב אירועים, של בשורה

ה בעזרת המהלכים. את בגין חם
 בלבנון, המשבר את יצר נוצרים
 מילחנד לאווירה בן־לילה שגרם
כלכ בעייה כל ושהשכיח תית,
 של עברי־פי־פחת אל בהגיעו לית.

ה משני נהנה וכך עצר, מילחמה
 ביטחון על שמנצח כמי עולמות:

מיל- שמנע וכמי חזקה ביד ישראל
 אני עם הפגישה באד, מכן לאחר

 באופן שהזכירה אל־סאדאת, וור
 ה־ ביותר, הגדול הישגו את חזותי

מצריים. עם השלום נשכודכימעט:
המכ הפסיכולוגי ברגע ולבסוף,

 שמר שבגין המיבצע בא ריע,
 זמן במשך הסימנים, כל לפי אותו,

הכור. הפצצת .־זה עיתוי למען רב
 זאת היתד. אלקטורלית, מבחינה

 על הושב המערך כפולה. מלכודת
 קלאסית. דילמה של קרניים שתי

 ובכך במיבצע, לתמוך הברירה:
 האומה, לגיבור בגין את להפוך

ב להסתכן ובכך לו, להתנגד או
 סכין הנועצים בוגדים של תווית

האומה. בגב
ה הצד משתולל. אספסוף

המערך. מחדל הוא המטבע של שני
כא כמנהיג, נבחר פרס שימעון

 כבטוח. נראה המערך ניצחון שר
ה נראתה זה, סיכוי שחמק ככל

 בגין מול פחות־מוצלחת. בחירה
 נראה רשפי-אש, הנושף המחודש,

חיוור. ויותר יותר פרס
 הסתבר מערכת־הבחירות במהלך

ב כושר־המנהיגות לפרס חסר כי
 העימות וקטנים. גדולים עניינים

ו עגום, היה רבין יצחק עם שלו
 הציבורי. בפה רע טעם השאיר
 מצב חשפה לווינסון יעקב פרשת
 מעשי על התגובות יותר. עוד עגום
 שטח בשום מגומגמות. היו בגין
 החלטי, ככוח המערך התגלה לא

הנדון). (ראה בפיו מה היודע
לחלוטין אבודה נראתה המערכה

ל אירעה כאשר המערך, מבחינת
נוספת. תהפוכה פתע

 מעשי-ביריונות, של בסידרה
 קטנים עסקנים בידי יזומים חלקם

עצ יוזמה פרי חלקם הליכוד, של
 לליכוד שהאהדה אספסוף של מית
 דעת־ הובהלה מסמליו, אחד הוא

המבוססות. בשכבות הקהל
 לענות עניין למערך נמצא לפתע

 תעמולתו, של המכונית גלגלי בו.
ב שוב נגעו באוויר, שהסתובב

 הליכוד אליו. עברה היוזמה אדמה,
להתגונן. להתנצל, נאלץ

ה היה זה נגמרו. הבדיחות
 לשבוע המערכה נכנסה כאשר מצב

 היה יכול לא איש שלה. האחרון
 התה־ משפיעה איך בביטחה לדעת
 היוזמה חזרה האם האחרונה. פוכה

 בהלת־ תשנה האם ? למערך סופית
מצ די של עמדתם את הבריתות

 יתרון ינחילו שאלה כדי ביעים
ש הקטנות, לסיעות ו/או למערך
בשעת־מיבחן? בו יתמכו

 האווירה נעשתה האחרון בשלב
 התפלות, הבדיחות יותר. רצינית

ה והסיסמות מעשי־המוקיונות
 שתי והתמעטו. הלכו מטומטמות
 לדבר נאלצו הגדולות הרשימות
ל הגיעו לא כי אם — ברצינות

ה הנושאים על ממש של וויכוח
בי וחוץ, פנים בענייני מרכזיים

וחברה. טחון
המכ לקרב התקרבה המערכה

ריע.

בחידות
לדוגמה מישפט
הנאשמים מישפטי החלד

בפתח״תיקווה בהתפרעות
והבריו האלימות היו לאחרונה

כו מזג־האוויר. כמו במדינה נות
 עשה לא איש אך עליהן, דיברו לם

 פני השתנו השבוע בעניין. דבר
 פתח־תיקווה מישטרת הדברים.

 תריסר נגד כתבי־אישום הגישה
הראשונים. הנאשמים

 בפתח־תיקווה שהקהל אחרי
ש מה כל את פרס לשימעון אמר
את המישטרה מפקד ביקש רצה,

 להתפזר. רמקול, בעזרת הקהל, כל
 ההמון מתוך השוטרים שלפו מייד

ב עצרו אותם איש, 30כ־ החוגג
 חמש שעונשה עבירה של חשד
התפר המשך והיא: מאסר, שנות

התפזרות. הוראת לאחר עות
 ממישטרת בכיר קצין לדברי

 באותו עוד שוחררו פתח־תיקווה,
 כיוון העצירים, מן 20כ־ הערב

 סבלו ואחרים קטינים, היו שרובם
 היה ניתן שלא שונות ממחלות

בבית״המעצר. בהם לטפל
 בידי שנותרו העצירים שבעה

 שופטת־ בפני הובאו המישטרה,
 במדינה, ביותר הצעירה השלום

ל על־ידה ונעצרו פריש, שרה
ימים. שבעה

ההפ בוערים. פחי־אשפה

 שישראל בכך היתה הגדולה תעה
 גם שנעצרו זיגדון, וישראל ובר
 אנשי בכלל שהם מייד טענו הם,

 לא הם בטעות. ושנעצרו מערך,
 של דבריו את שמעו ולא התפרעו

הקהל. פיזור על שציווה הקצין,
 בבית- הנאספים קהל מתוך

 ה־ היועץ רגליו על קם המישפט,
טריינין, זאב המערך, של מישפטי

תעמולה
ם,מ,7< באחרית
 הדתי העסקן של סיומו

 שד חלומו הוא
החופשי האזרח

 המדינה בתולדות ״לראשונה
בשידו והטלוויזיה, הרדיו ייפעלו

 הקרוב ביום־הכיפורים מלאים, רים
 אתמול התקבלה על־כך החלטה —

 רשות־השידור...״ במליאת
 ב־ הזה כדבר היתכן האמנם?

הק מאז הנתונה מדינת־ישראל,
ה המיפלגות של לסחיטתן מתה

והר להעמקתה הפועלות דתיות,

במס הדתית, הכפייה של חבתה
 בין מזוייף סטאטוס-קוו של ווה

וחילוניים? דתיים
 שהוד בעיתון, כתוב כך והרי

לבן. גבי על
 בכותרת: בעיתון, כתוב ועוד

 החדש שר־החינוך של ״המהפך
שהוג־ היהדות תוכניות בוטלו —

)38 בעמוד (המשך

דבר ;אשם
המערך איש דווקא
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