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המר בית־הכנסת על התקפה טינית
 שאש״ף טענה ממשלת־ישראל כזי.

המע בעיקבות זה. למעשה אחראי
לממ סמשלת־ישראל הודיעה שה

ב רואה שהיא ארצות־הברית שלת
 של הפרה אש״ף של זו פעולה

 שביתת- לטענתה, שביתת־הנשק.
 הגבול על רק חלה אינה זו נשק

 בעולם אלא ישראל, של הצפוני
 ממשלת־ישראל כן, על יתר כולו.
 לשלום אחראית עצמה את רואה

 כן ועל העולם, ברחבי היהודים
 היא יהודים על אש״ף של התקפה
שביתת״הנשק• הפרת

 פירכות. כמה כלל כולו הטיעון
:השאר בין

שהפי לכך הוכחה כל אין !•
 אש״ף. על־ידי בוצע אכן בווינה גוע
 :ההפוך בכיוון הובילו ההוכחות כל

פלס אירגון־פורשים על־ידי שבוצע
ע כדי דווקא טיני, ו ג פ  באש״ף ל
).6 עמוד (ראה
 חלה אכן אכן שביתת־הנשק <•

ש כפי בילבד, הצפוני הגבול על
 שהושג בעת עצמה ישראל הדגישה
ההסדר.

•  בינלאומי מעמד לישראל אין .
 אזרחי שהם יהודים על כמגינה
 שביתת־נשק ושום אחרת, מדינה

 יכול אינו כלשהו וגורם ישראל בין
 צרפת אוסטריה, אזרחי על לחול

אחרת. מדינה כל או
 זו: הית* העיקרית הפירכה אך

 בקולי־קו־ הכחישה ממשלת־ישראל
 שביתת־נשק ביכלל לה שיש לות
קי בתוקף עמדה היא אש״ף. עם

 קיימת ששביתת״הנשק כך על צוני
 בדמיון גם יממשלת־לבנון, ובין בינה

 לייחס היה אי-אפשר ביותר הפרוע
לפי האחריות את לממשלת־לבנון

בווינה. בבית־הכנסת גוע
הר למרות עצמית. תעמולה

 זה טיעון היה יכול הקודר, קע
 בעלי־ פני על חיוך רק להעלות
הדיפלומ של האמריקאיים השיחה

הישראליים. טים
רצי נראו לא הטיעונים שאר גם
 ממשלת־יש־ ביססה כך יותר. ניים
 של האחריות לגבי טענתה את ראל

 ש״נמ־ העובדה על למעשה אש״ף
נת שבה בדירה אש״ף דיגלי צאו
השלישי.״ המחבל פס

 המכונה הדגל דגל. אין לאש״ף
 הישראלית, התעמולה על־ידי כך

הל הדגל הוא עקשנית, בעיקביות
 כל על המקובל הפלסטיני, אומי

 שני ושנולד בעולם, הפלסטינים
אש״ף. לידת לפני דורות

)9 בעמוד (המשך

במדינה
הע□

ן ח ל ס השגתי ה
וגניחות אנחות תוך

 ותדמידיס, מורות של
 ההורים 7ש ואגחות־ההקזח

שנת־הדימודים החלה
 !״אחד אף על לסמוך ״אי-אפשר

ה ביום הצעירה המורה נאנחה
 את שהעירה אחרי בבוקר, שלישי
ב חודשיים, מזה לראשונה עצמה,

 ■שנת־הלימודים בבוקר. 7 שעה
החלה.
 קיוותה ממש האחרון הרגע עד

ו מחברותיה אלפים כמו המורה,
ש ותלמידות, תלמידים אלפי מאות
יקרה. משהו

 ו־ באיומיו יעמוד שר-החינוך
הלימודים. את ישבית

ו תתמרדנה המקומיות הרשויות
בתי־הספר. את לפתוח תסרבנה

 ברגע יתמלא, המורים אירגון
רוח־קרב. האחרון,
משהו.

 שר־ קרה. לא דבר שום אך
 שהוא כפי כרגיל, התקפל, החינוך
 מאיים הוא כאשר תמיד מתקפל

להת — בממוצע לחודש, אחת —
).8—9 עמודים (ראה מתפקידו פטר

התפשרו. הרשויות
שתקה. המורים הסתדרות

 ■ומאות־ נפתחה, שנודהלימודים
 במקהלה פלטו זוגות־הורים אלפי
הקלה. של עמוקה אנחה אחת,
 היה לא זה אחת. פעם רק
 מי כל להיפך: .1981 של חידוש
 מימי הדבר את זוכר בארץ שגדל

ב המדינה, קום לפני — ילדותו
הלא־רחוק. בעבר או ראשיתה

 :מקורי ישראלי פולחן זהו
 ערב הלימודים בהשבתת האיום
שנת־הלימודים. פתיחת

 ציבור־ לכך גורם כלל בדרך
או ומעולם. מאז המקופח המורים,

ה קום מאז אחת פעם רק לם
 והשבית האיום את מימש מדינה

ב לא זה וגם — הלימודים את
מש כשהתלמידים השנה, פתיחת

מכל. יותר לכך תוקקים
 האחרונות השנים חמישים בכל
ב אחת שביתת־מורים רק היתה

 היה וזה ,שנת־ד,לימודים פתיחת
המדינה. קודם לפני שנים כעשר
 החלה וגניחות, 'אנחות תוך כך,

 לפני חודש תשמ״ב, שנת־ד,לימודים
עצמה. השנה ׳תחילת

מדיניות
(לשנוגו) הומואגגץ אשר■

 שאינו נדף האם
 דשביתרדהגשק צד
ץ אותה הפר7 7יםו

הפיתגם. אומר רגליים, אין לשקר
ל־ שנולד דיפלומטי, לשקר לא גם

אור ויהי מרידוד, ויהי

המשקרים. של נוחיותם צורכי
 הפסקת־ האמריקאים כפו כאשר

 בעיקבות ממשלת־ישראל, על אש
 חיל־ של העקובה,־מדם ההפצצה

 נולד בביירות, הישראלי האוויר
 ממשלת־ בין הסדר שזהו שקר:

 באמצעות וממשלת-לבנון, ישראל
ארצות״הברית.

 פעו־ היו לא כי ידע העולם כל
אלא ולבנון, ישראל בין לות־איבה

 הפסקת־האש ואש״ף. ישראל בין
 אלה. צדדים שני בין כמובן, היתד״
 לכך, התכחשה ממשת־בגין אולם

 בעובדה להודות אי־רצונה ביגלל
 כלשהי הכרה זו בדרך שהעניקה

לוחם. כצד לאש״ף,
 שקר ביגלל פירכות. שרשרת

 מצב השבוע נוצר זה דיפלומטי
מגוחך.

פלס־ חוליית־פיגוע ביצעה בווינה

 ומסקנה: מוביל ו״ס שבח ח״נ שד הסקר
ים ומנ שריד את לסלק בראש, רביו את להעמיד

י
 בשישה הבחירות נערכו אילו

ש אחרי ושבוע חודש — באוגוסט
 זוכה הליכוד היה למעשה, נערכו

 זוכה היה המערך מנדטים, 53ב־
 וא־ המפד״ל בילבד, מנדטים 43ב־

 בחמישה זוכות היו גודת-ישראל
 וחד״ש התחיה אחת, כל מנדטים

 כל מנדטים בארבעה זוכות היו
היתד, דיין משה של תל״ם אחת,
 בשני שינוי מנדטים, בשלושה זוכה

 כך אחד. במנדט ור״ץ מנדטים
למ פרופסור וייס, שבח הח״כ קובע

 חיפה. באוניברסיטת דע־המדינה ך
אלה נתונים הסיק הוא לדבריו, י

 כאן מתפרסמות שתוצאותיו מסקר
 מחודש יותר נערך ואשד לראשונה,

 וייס בדק בסקר הבחירות• אחרי
 חקר וייס הישראלים. הצביעו כיצד
 שהסיווג טוען והוא נשאלים, 1700

 אוכלוסיה קבוצות על־פי שערך
הסוקרים. על מקובל אינו שונות

החדש הח״כ הפריע. שריד 4
ההצ בצורת במיוחד מעוניין היה
לדב המערך. מיפלגתו, למען בעה
שאילו שלו, הסקר מן עולה ריו

 מתייצבת מיפלגת־העבודה היתד,
 מפ״ם, ללא ביוני 30ב־ לבחירות

 מקולות יותר 47, מקבלת היתד,
 המערך שקיבל מכפי המצביעים,

 הצביעו שלא אלה מבין 137 כולו•
שה וייס של בסקר טענו למערך

 הימצאותו היה לכך העיקרי מניע
 המערך ברשימה. שריד יוסי של
 אילולא מקולותיו 270 מאבד היה

שרשימה. שריד הוצב
 של סיווג הסקר לצורך ערך וייס

 ובדק שונות, לקבוצות האוכלוסיה
:קבוצה כל הצביעה כיצד
 בערים אמידות בשכונות •

 ובפרברי-יוקרה וותיקות גדולות
 267־1 לליכוד ,627! למערך הצביעו

.470 הדתיות ולמיפלגות
ועצמ שכירים של בשכונות •
 הערים, במרכזי בעיקר קטנים, איים

 497 לליכוד ,3870 למערך הצביעו
.870 הדתיות ולמיפלגות

ש וערי־פיתוח, בערי־עולים !•
 עדות בני שיעור עולה לא בהן

 האוכלוסיה, מן 707 על המיזרח
487 לליכוד ,3970 למערך הצביעו

.870, ולדתיים
 מהווים שבהן בעיירות־פיתוח •

 807מק יותר המיזרח עדות יוצאי
 המערך קיבל האוכלוסיה מכלל
 ,97,הדתיים ,567 — הליכוד ׳297

הקולות. שאר כל את כמעט ותמ״י
הק בדעת שחל המיפנה על !•

והב להסתדרות הבחירות בין הל
 הבא: הנתון מעיד לכנסת חירות
ה שבין ההסתדרות חברי קולות

ה כך: והתחלקו )637( מצביעים
בבחי 627 (לעומת 597 — מערך

 באפריל ההסתדרות לוועידת רות
).2870 (לעומת 37701 הליכוד השנה),
 על־פי ההצבעה את בדק וייס
:עדות
 הצביעו עיראק יוצאי מבין !•
 770־1 לליכוד 397! למערך, 54701

לאחרים.
 הצביעו תימן יוצאי מבין •1
 ו־ לליכוד, 537, למערך׳ 317״
לאחרים. 167,

 צפון־אפריקה יוצאי מבין •
 לליכוד 677 למערך, 187 הצביעו

לאחרים. 157ו־

 הצביעו פולין יוצאי מבין •1
 97ו־, לליכוד 317־1 למערך, 607.

לאחרים.
 ברית־המועצות יוצאי מבין •1

 לליכוד, 297!למערך׳ 627 הצביעו
9ו״ לאחרים. 7

 הצביעו רומניה יוצאי מבין !•
 97ו־ו לליכוד 137, למערך, 917־

לאחרים.
 שבח טוען אלה, מנתונים המסקנה

 להיות הפך שהמערך היא וייס,
 הוותיקים, — ״הוואספ״ מיפלגת

 אירופה ארצות ויוצאי המבוססים
 ב* הריפובליקאית המיפלגה כמו —

מה שהליכוד בעוד ארצות־הברית,
״המי של קואליציה מעין עתה ווה

 יותר, החדשים המהגרים — עוטים״
 למיפלגה בדומה פחות, המבוססים

בארצות־הברית. הדימוקראטית
בוד כאשר מתחזקת זאת מסקנה

 למיפל־ ההצבעה שיעורי את קים
 אוב־ קביוצות בקרב הגדולות גות

מיקצוען. על-פי המסווגות לוסיה
 אקדמאים, הכוללת בקבוצה •1

 אחיות ומורות, מורים סטודנטים,
ה זכה לבן), (צווארון והנדסאים

.327ב-,־ והליכוד 547ב״ מערך
 ליד המתגוררת באוכלוסיה י•

 במיפעלי העובדים ובין קיבוצים,
 עדות־ יוצאי שהינם ההסתדרות,

 ו־ למערך 267־ הצביעו המיזרח,
האחרות. ולמיפלגות לליכוד 747־1

בס בדק וייס עוזר. היה רבץ

הב תעמולת השפעת את גם קר
המצ על השונות לצורותיה חירות
 המצביעים מן ביקש הוא ביעים.

תע של טיבה על דעתם את לומד
ה רוב השונות. המיפלגות מולת

הלי תעמולת את סיווגו נשאלים
 כ״טו־ ושל״י המפד״ל שינוי, כוד,

 סווגה המערך תעמולת פלוס״, בה
 המיפ־ ותעמולת ומטה״, כ״בינוניח

כ״בינונית״. סווגה האחרות לגות
מה 287. השתתפו הסקר פי על

הש 971 באסיפות־חוצות, מצביעים
 סגורים, באולמות באסיפות תתפו

 97, אצל בחוגי־בית. השתתפו 67
 77 ביקורי-בית׳ נערכו מהמצביעים

 470ו־ טלפוניות, שיחות לקבל זכו
 התבוננו 47, בכתב. חומר קראו

 קראו 14771 (פלאקאטים), בכרזות
למע שהתייחסו בעיתונים מאמרים

האלק התיקשורת הבחירות. רכת
 :התעמולה בתחום מובילה טרונית

 בשידורי־ חזו המצביעים מבין 727,
 האזינו 367י'< בטלוויזיה התעמולה

לשידורי־הרדיו.
 אילו קורה היה מה גם בדק וייס
 רשימת בראש רבין יצחק הוצב

 כי הסקר מורה לדבריו המערך•
 117״<ב המערך זוכה היה זה במיקדה
הר מצביעי מבין נוספים אחוזים
המע היה לעומת, האחרות. שימות

ש מאלו 270 זה במיקרה מאבד רך
למענו. הצביעו
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