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במדינה
ם ע ה >

עד■!!, עודם
תחתון עודם

 בין גבו? נותר האם
 ובין בצמרת המתרחש

? ■כתחתית הנעשה
בנע התמקדו השבוע כותרות

 ובתחתיתה. המדינה בצמרת שה
 הבדל שאין נדמה היה לעיתים

העולמות. שני בין גדול
 המשא־ נמשך העליון בעולם

במי שהזכיר הקואליציוני, והמתן
 כנופיות־שוד־ בין מאבק רבה דה

אח השלל על המתקוטטות דים,
 ה־ כדברי משותף. מעשה־שוד רי

 אמברוז האמריקאי הומוריסט
 שנים מאה לפני שהגדיר פירט,

 ״שני כך: ״קואליציה״ המושג את
 כה ידיהם את המחזיקים שודדים

 כי עד רעהו, בכיס איש עמוק
 שלישי אדם לשדוד יכולים אינם
במשותף.״ אלא

 בנד שאיש־המפתח בכך די לא
 אבו־חצי- אהרון היה קח־ומימכר

 מישפט השבוע נפתח שנגדו רא,
 קלון עימם שיש מעשים על פלילי

 בכספי ומעילה שוחד קבלת —
שו ששני בכך די ולא הציבור.

 הובטחה מהם אחד שלכל תפיו,
 המדינה, על־חשבון בכירה מישרה

מפוק עסקים של בצל הם גם עמדו
 המפד״ל שעל בכך די ולא פקים.
פר של האפל הצל עדיין מרחף

אפרסק. שת
 (ראה כולו שהמשא־והמתן אלא

 של בסימן עמד )36—37 עמודים
 לשדוד באו המנצחים וחמס. שוד
 כולו: הציבור ואת המנוצחים, את

 האזרח של מפרי־עמלו מיליארדים
ה למיניהם, טפילים של לקופתם
 שירות כבעלי־ישיבות• מוסווים

 כדי הכללי, לציבור נוסף צבאי
 של הפרוטקציונרים את לשחרר

המ קרקעות שוד אגודת-ישראל.
 הממד של הקבלנים לטובת דינה,

 גלי־האתר זיהום הליברלית. לגה
 לרדיו מיסחריים ערוצים על־ידי

יחידים. להעשיר כדי ולטלוויזיה,
 מסך־עשן מאחרי — אלה וכל
דיבו מתחסדת, צביעות של סמיך

״עמ אהבת־ארץ־ישראל, על רים
 ו־ ודמוקרטיה חירות וארצנו״, נו

לאומית. זקיפות־גו
 ובעוד כארכארית. מדינה
 התחתון העולם של שהנורמות

ה על אור נשפך בצמרת, ניצחו
החברה. בתחתית מתרחש
 במדינה, המעמדות מכל מכל
 של המעמד הוא ביותר הנמוך
 נמצאים שם בתי־הסוהר. תושבי

 ביותר, האומללים והנשים האנשים
 חייהם של רגע בכל המופקרים

ה אף להם שאין הזולת, לחסדי
להפ ולהתמרד, להתלונן יכולת

ה על לדפוק או פרוטקציה עיל
שולחן.

 ועדה של דו״ח פורסם השבוע
 המתרחש את שחקרה ממלכתית,

 גושפנקה נתנה היא זה. בעולם
 כה עד שנאמרו לדברים ממלכתית

 הכריחה היא מעטים. על־ידי רק
ש לדברים לב לשים המדינה את
ה עליהן: לשמוע רוצה היא אין

בבתי־הסוהר. מצב
 רמתה על לדון שאפשר כשם

 חד־ של המצב פי על מיסעדה של
לב אפשר כך שלה, רי־השירותים

 פי על מדינה של רמתה את חון
 שלה. בבתי־הכלא השורר המצב

 מדינה היא ישראל זו, מבחינה
 הבלתי־אנושית גישתה בארבארית.

 במרתפי־עינויים מתבטאת אינה
בשי אלא וצ׳ילה, ארגנטינה נוסח

 וחד ניוון צפיפות, של נוראה טה
 בית־הסו־ את המורידה סר־מעש,

 בכמה שהיא לרמה הישראלי הר
 גני־החיות של לזו מתחת דרגות

בעולם. הטובים
 נגד כה עד שהזעיקו הקולות

 הם בכנסת מועטים. היו זה מצב
אנו פוליטיקאים על-ידי הושתקו

 דאגתם שכל וחסרי־רגש, כיים
ב התיקון מבקשי לעצמם• היתד,

 הם עצמו שירות־בתי־הסוהר תוך
 עתה ).67—69 עמודים (ראה מעטים

ממ תשומת־לב ותובע הדו״ח בא
 חלוקתי של בהמולה אך — לכתית
 גם נבלע הקואליציונית השלל
זה• דו״ח

 פחות לא ז גבול יש האם
 שהטילה אחרת, פרשה מחרידה
בשלו המתרחש על אור השבוע

ה בעולם המטפלות המדינה חות
תחתון.

במדי העליון המישפטי המוסד
 מישפט מחדש לפתוח החליט נה

 שבילה רצח, על שנדון אדם של
ב הטובות שנות־חייו את בכלא
 תוך ).44—45 עמודים (ראה יותר.

 חמורים ספקות התעוררו כך כדי
האלמנט האנושית ההגינות לגבי
ומישפט. מישטרה אנשי של רית

 האם השאלה: מן מנוס היה לא
העו בין ברור גבול עדיין קיים

העליון? והעולם התחתון לם

ת גו ל פ מי
החלילן ״ל7ר<פאי־ה*

 הבושה חלפו, הבחירות
 וסיקרי מטבחה,

 אל חוזרים דעת־הקהל
הרגילים תעלוליהם

 מע־ שאחרי לחשוב היה אפשר
 העשירית, לכנסת רכת־הבחירות

 לזמן- דעת־הקהל סיקרי ישקטו
בושה. של מטעמים רק ולוא מה,

התיי שהפוליטיקאים הסקרים,
 שבטים שחברי כפי אליהם חסו

 מתייחסים באפריקה פרימיטיביים
 משכו שלהם, רופאי־האליל אל
או העלו הם באף. המיפלגות את
 אותן והורידו רמא לאיגרא תן

ל התבדו כאשר עמיקתא. לבירא
 הקלפי שליד המיבחן ביום בסוף,

ה הנוח: התירוץ להם עמד —
ה ברגע טעמו את שינה ציבור

אחרון.
 היחס להסתיים היה יכול בזה

 זו. פסבדו־מדעית לתופעה הרציני
משו יחס לבוא היה יכול תחתיו
 של אחרות תופעות כאל עשע,
במדינה. פוליטי בידוד

תח אין ריגשית, מבחינה אולם
 נטולי- פוליטיקאים לסקרים. ליף

 לסבול יכולים אינם אינטואיציה
 משתוקק הציבור אי־הוודאות. את

זקו העיתונים כלשהו• לאוראקל
 וכך כותרות. יצירת לשם להם קים
מ סיקרי־דעת־הקהל השבוע צצו

דבר. קרה לא כאילו חדש,
ה אחד הכוונת. על אלוני

ה תעלולי של הגדולים קורבנות
שול ח״כ של חלומה היה סקרים

אלוני. מית
 דעת־ סקרי החליטו משום־מה

 הוא שלה הפוליטי שהבוטיק הקהל
 והעניקו ,1981 של האופנה שיא

 חמישה ואף ארבעה שלושה, לה
 המאמינה אלוני, ויותר. מנדאטים
לנ התייחסה טפלות*, באמונות

 והי- גמורה, ברצינות אלה בואות
 ביום־ר,בחירות לחלוטין בטוחה תה
 מג־ שמונה עד בחמישה תזכה כי

עקשניות מילחמות נערכו דאטים.

ני ,1973 הבחירות.של ערב *
יש 1978ב־ כי קורא־כף־יד לה בא

 לפניה ותיפתח לטובה, גורלה תנה
נוד 1978 בינואר 1ב־ חדשה. דרך

ב שנערכו הבחירות, תוצאות עו
 כי והסתבר ,1977 של האחרון יום

 של מרשים בהישג זכתה אלוני
מנדאטיס. שלושה

ב והשישי החמישי המקום על
רשימתה.

 הקלפי. ליד נגוזו אלה חלומות
יחידי. במנדאט זכתה אלוני

 לאותו הסקרים חזרו השבוע
 :מהם אחד ניבא עצמו. תעלול

 הי־ עכשיו, הבחירות נערכו אילו
מנדאטים. בשלושה זוכה אלוני תה

מ הלקח. את למדה אלוני אך
ל בכורתה את מכרה אכזבה תוך

 של נזיד־ד,עדשים תמורת מערך,
אישי. ביטחון

ה של השני הקורבן ״אידו״•
חוד במשך המערך• היה סקרים

 הוורודים בעננים ריחף הוא שים
 לו שניבאו הסקרים, תחזית של

הבטי הסקרים רוב סוחף. ניצחון
האחרון. הרגע עד ניצחון לו חו

 זה שחלום אחרי חודש השבוע,
 ניבאו המציאות, סלע על התנפץ

 עולה היה שהמערך שוב הסקרים
עתה. הבחירות נערכו אילו ומנצח,

 או הוסיף בכך, די לא וכאילו
 1 מנצח היה שהמערך הסקרים

 מו ביתרון האחרונות, בבחירות
 1אי מנדאטים, תישעה של הים

רבין. יצחק בראשו עמד
 בר הוגה־דיעות שהתלוצץ כפי

 דברי לחזות מאוד ״קשה טי:
 מתייחס׳ כשהם בייחוד מראש,

לעתיד.״
 ז את לחזות קל יותר הרבה

״אילו״. המילה בתוספת עבר,

מרחביים יחסים
העגחצניה גולדה

־ ״י—
 מהי מצרי עיתונאי

 ומצו גולדמן, גחום את
; קשר כיצירת

בישר* השלום מחנה־
 מ שמאל איש חמרוש, אחמד

 הקציג חבורת על נמנה רי,
 מהפי< את שחוללה החופשיים

 שלי היה במצריים. 1952 יולי
 1גמ המצרי הנשיא של המיוחד

 : בשמו וניהל עבד־אל־נאצר,
 גולדס נחום הד״ר עם המגעים

 נש 70ד,־ שנות בתחילת שהיה
 הימן העולמי. היהודי הקונגרס

 גד על מילחמת־ההתשה ימי היו
 ל היתד, המגעים ומגמת ד,סואץ,

 ונאצ גולדמן בין לפגישה ביא
 ממשל ראש אז מאיר, גולדה

 ח הפגישה. את סיכלה ישראל,
 בולוג ועידת מיוזמי היה רוש

 שוחרי־של נפגשו שבה ,1973ב־
 ׳ תמיכתו וערבים. ישראלים

 ל הביאה כאלה במגעים חמרוש
 כעו מתפקידו הורחק שהאיש

 ה עתה אל־יוסוף. בוז השבועון
בשבועון. אישי טור בעל

כותב: חמרוש אחמד
 גולדמן נחום שאמר דברים
 בג טלוויזיה בשידור אחרונה,

 והזכירו שבו המערבית, מניה
 נפגש עימו. שקיימתי פגישות

 ע שנים, מעשר יותר לפני איתו
 עבד־א גמאל של הנחייתו פי

 הופעל שבה בתקופה נאצר,
 חי בשתי לחץ ממשלת־ישראל

 צו שלום כריתת למען תות,
 מילחמ — האחת החזית ומלא.

 והי והסלימה, שהלכה ההתשה
 ביי הפוליטיים הכוחות — ניד,

1 בעמוד (המשך
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ו ה□ ס נ כ ת ״ ס נ כ ל
 שרים יוכלו לפיו ״החוק-ך־,נורווגי״, קבלת עם

 כשהם ,לבית־ד,מחוקקים כשחזרתם מהכנסת, להתפטר
 חברים 17 עד ייצטרפו מובטחת, כשרים, לכהן יפסיקו
 הנורווגי״. ״החוק את להחיל יוחלט אם לכנסת. חדשים

 לכנסת חברים 14 עוד יצטרפו סגני-שרים, על גם
תשקיף). מדור (ראה

 כמיליון המיסים למשלם כיום עולה חבר־כנסת כל
 ה־ משכורתו, את בחשבון לוקחים אם לחודש, לירות
 ח״כ שכל הנכבדות ההוצאות עליה, המשולמים מיסים
 חברי־כנסת. זוכים שלה השמנה הקיצבה וכן מקבל
 לקופת־המדינה תעלה במלואו הנורווגי״ ״החוק החלת

 לירות מיליון 360 שהם לחודש, לירות מיליון 30כ-
לשנה.

במיקרד, לכנסת, שייכנס הליכוד ברשימת הראשון
 העשירית, לכנסת הליכוד ברשימת 49 מס׳ יהיה זה,

סטו עסקן היה ,33,-ד בן קליינר, קליינר, מיכאל
ב אגודת־הסטודנטים יושב־ראש חרות, של דנטים

 המחלקה מנכ״ל הוא וכיום תל־אביב אוניברסיטת
 שנים ארבע לפני הסוכנות. של בגולה יהודי לחינוך

 לכנסת המקום על מילוא ח״כ נגד קליינר התמודד
 מילוא. של ליריב נחשב הוא ומאז והובס, התשיעית

הליבר איש ויינשטיין, אריאל נמצא 50ד,- במקום
 וכסגן־יושב־ חברות־בנייה כמנכ״ל שהתפרסם מי לים,
 לעם, איש נמצא 51־,-ד במקום רשות־השידור. ראש

 אברהם שוסטק, אליעזר שר־ד,בריאות ממקורבי
 ה־ תנועת כמזכ״ל כיום מכהן הירשנזון הירשנזון.

נוער־העובד־ר,לאומי.
 חרות חבר העשיר, היהלומן נמצא 52,־ד במקום

 העשירים היהלומנים אחד לבת נשוי מור מור. דויד
 נמצאים הבאים, המקומות בשלושת אחריו, בארץ.

בהתמו הצליחו שלא התשיעית, מהכנסת חברי-כנסת
 שנחשבו במקומות שהוצבו מיפלגותיהם, בתוך דדויות

 המהנדס בדיאן, גוסטב :בלתי־ריאליים כה עד
ומי יאיר של ואחיו חרות איש שטרן, דויד מחיפה,

ה במקום מירון. משה הכנסת, יו״ר סגן שהיה
ת לנדאו אלי שרון, אריק של עוזרו נמצא ) 

 קעט יצחק הליברלים איש ואחריו )40—41 עמודים
 פלוג יחזקאל לשעבר הח״כ את שהביס מי כי,

 מועצת־המיפלגה־הלי יו״ר תפקיד על בהתמודדות
רלית.

 או איתן, (״מיקי״) מיכאל ניצב 58ה* במקום
 חרו איש שהוא למרות להט, (״צ׳יצ׳״) שלמה מאנשי

 המק את חרות. צעירי כיושב־ראש משמש איתן
 הליברלים־העצמאיי איש ננר, יצחק מאייש 59ה־

ד ואחריו שבליכוד, לליברלים בזמן שעבר ה  8י
 לעיריי בבחירות קולק טדי על-ידי שהובס מי מצא,

 מועמדי רשימת את הסוגרים השניים ירושלים•
 ו במלואו, ייושם שהחוק־ד,נורווגי במיקרה ליכוד,

 בלו דמויות הם אלה שני ניד. ונפתלי יעקוב
הליכוד. לחברי גם מוכרות
 מ המד וזבולון בורג יוסף של התפטרותם עם
 חיי התל-אביבי עורך־הדין אליה ייכנסו כנסת,
 שר התשיעית, חברת־הכנסת שהיתה ומי בסוק

 מתנ אבו־חצירא אהרון של במקומו שטרן־קטן.
דיין. אלי עיריית־אשקלון, ראש ייכנס

 כ ייכנסו, מהכנסת סגני־השרים גם יתפטרו אם
 הדמוי שתי מהליכוד. חברי־כנסת עשרה עוד הנראה,

 אלה ליכוד מועמדי בקרב הבולטות היחידות
 ־65ה־ בקום הניצב גדות, גדעון דובד־המיפלגה,

 באו ידידיה עורך־הדין השמינית, חבר־הכנסת
 בן־מז יהודה סגני־השרים שני תחת ייכנסו במפד״ל

 שי האחד — בלתי־מוכרים שניים דרוקמן וחיים
 יעק הם אלה הצעירים. למחנה והשני בורג למחנה
הר־נוי. ומאיר גדיש

 אה תמ״י, של סגני־השרים שני של במקומם
 ראש־המועצה־המקונ ייכנסו רובין, ובן־ציון אוזן

 עזרי* דני ועורך־הדין דנינו שלום נתיבות,
גי דויד לשעבר, המפד״ל ח״כ של למישרד שותפו
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