
לא, או ־ גורן בגלל להתפטר לא, או ־ ארידור
לא... או ־ שנה בעוד לכנסת .חדשות

 הליכוד של בכוחו המסתמנת עליה
 תועיל לבחירות, שקדמו בחודשים

 שותפותם את ידגישו אם להם, גם
 פעם אפילו הותקף לא הליכוד עימו.
 בתעמולת המפד״ל על־ידי אחת

 מזכיר האן, אריה שלה. הבחירות
הצ ומראשי בכנסת המפד״ל סיעת

מע בתקופת יום, מדי קיים עירים,
 עם ישיבת־תיאום הבחירות, רכת

 אחד אדמון. דויד הליכוד, דוברי
 בחריפות־ הידוע המפד״ל משרי

 אלה פגישות בעיקבות אמר לשונו,
 דובר אינו ״הוא האן: אריה על

הליכוד.״ דובר הוא אמת,
 אין היום נוראה• היתה התוצאה

 שהליכוד במפד״ל לאיש ספק עוד
מצ של העיקרי הקולות גזלן היה

 הבחירות תוצאות מניתוח ביעיה.
 שתנועת התברר במפד״ל שנערך
 אחד מנדט מהמפד״ל נטלה התחיה

 היא אף נטלה תמ״י שניים, או
הלי ואילו שניים, או אחד מנדט

מנדטים. שלושה ממנה גזל כוד
 היא באחריות, המר של הודאתו

 תיק־ על לוותר להסכים לו שגרמה
 במפד״ל בחינם. לא אך הדתות,
 המאה עיסקת בשם זאת מכנים

 הועמד המר של לרשותו מיליון:
לצר לירות מיליוני מאה של סכום
 שבעזרתם, פנימיים, מיפלגתיים כים
מיפלגתו. את ישקם הוא נאמר, כך

 סיעת אנשי המר, של למתנגדיו
 מסכום נכבד שחלק ברור למיפנה,

 המר של כוחו לשיקום יופנה זה
 ש־ לימדו הבחירות תוצאות עצמו.
 בסיס- את המהווים המפד״ל, וותיקי
 למפנה, סיעת של העיקרי הכוח

 המס־ את למיפלגה. נאמנים נשארו
 יותר, הצעירים בעיקר נטשו ד״ל

העירו בני־עקיבא, ישיבות בוגרי
ללי הצביעו הם והאשכנזים. ניים
 לא גוש־אמונים אנשי גם כוד.

התחיה. למען והצביעו התפתו,
 את מחדש לבנות מבקש המר

 זאת ולעשות — שלו בסיס־הכוח
להיע אמורה 1982 במאי במהירות.

 מזה ולראשונה המיפלגה, ועידת רך
 גם להיערך עלולות רבות שנים

 שאם יודע המר זו. בוועידה בחירות
 בתימ- די יהיה לא בחירות, ייערכו

 של ההנהגה קבוצת בתוך רוני־כוח
 כמצביעים צורך יהיה המפד״ל.

ממש.
 דנמרק נסיך .המלט, כמו וכך,

 שייק־ של במחזהו והמיוסר המעונה
 כלפי עיניו את המר מגלגל ספיר,

 מונח הפוליטי קיומו כשכל מעלה,
המאזניים. כפות על אלה בימים

 ואת המר זבולון את מציב הוא
 קשה דילמה בפני כולה המפד״ל

 מפסקי־ההלכה תתעלם אם :ביותר
 פגיעת־מוות זו תהיה הרבנות, של

 והודאה הראשית, הרבנות במוסד
 זאת רבנות מהווה שלמעשה בכך
 הדתיות, המיפלגות של סניף מעין

 מ־ סמכותה כל את מקבלת כשהיא
 אם לו. וכפופה הפוליטי, המימסד

 פסק־ההלכה, את המפד״ל תקבל
מהממ לפרוש עליה שיהיה יתכן
ש העדין, האיזון את ולהפר שלה
 שנים, עשרות מזה מקיימת היא
 הדתיים־תורניים לצווים ציות בין

ממלכתי. בתלם הליכה ובין
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ת 14? פוליטי

 ברירה לפני עומדת ״ר מפד ך*
בתול הקשה שהיא בתקופה זו • י

 ווטר- היו'קרב 1981 בחירות דותיה.
 המיפלגזדהדתיודהלאומית, של לו

לחי לא נפוליודהמלט־המך. ושל

וכורג המר שרים .
וחצי? שנה עוד

בצו הבחירות תוצאות השפיעו נם
 זבולון על דווקא ביותר הקשה רה

 סייד המפד״ל• צעירי ועל המר
 המר הצהיר אף הבחירות לאחר
רו ושהוא שר, להיות רוצה שאינו

 לשיקום עצמו את להקדיש צה
ב למעשה, הודה, הוא מיפלגתו.
 מזו רבה אחריות לתבוסה, אחריותו

 — במפד״ל אחרים מנהיגים שר
במפד״ל. אחר אדם כל של

 — המר של השפעתו תחת
 הלאומני, הקו את המיפלגה אימצה

 לצרכים דאגתה את להדגיש ומיעטה
 בתוקף שלחץ המר זה היה דתיים.

 חיים הרב של פרישתו למניעת
 אנשי ולשילוב מהמפד״ל, דרוקמן

ל המיפלגה ברשימת גוש־אמונים
 במרץ שחיזר המר זה היה כנסת.
 — שזוכה אחרי אבו־חצירא אחרי
בפר פוליטית יריקה ממנו וספג
 המר אלה היו :מכל חשוב אך צוף.

 קו״ ״ליישר שדאגו המפד״ל וצעירי
הבחירות. ערב הליכוד עם

שה־ סבורים היו המפד״ל צעירי

בגין עם המר
!״צרות לי תעשה ״אל

במדינה
)5 מעמוד (המשך

 הבריטים, יכלו זה הגיון פי על
היהו ״הסוכנות כי לטעון בשעתו,

 של הטרור למעשה אחראית דית
 שדגל־הסוב- מפני כנופיית־שטרן,

 הטרוריסטים של בחדרם נתפס נות
 היה שלא אלא מכנופיית־שטרן.״

 הב־ הדגל הסוכנות. של דגל קיים
היהודי. הלאומי הדגל היה חול-לבן

משכ התעמולה תמיד, שכמו אלא
 בה, המתבסמים בעליה, את נעת
 שהיא מי את משכנעת אינה אך

אליו. מכוונת
 האמריקאיים הדיפלומאטים אם

 כי החשש ביגלל זה הרי צחקו, לא
— שיהיה ככל מופרך — הטיעון

 יחידז הסתם, מן שתישאר, מודעה
 ז הפרלמנטרי בפולקלור במינה

העולמי. גם ואולי ישראלי,
 נו ועקיבא ״רות כי בה נאמר
 ב הולדת על באושר מודיעים

לאיילת.״ אח
 בחי מכמה מרתק, נוסח זה היה

:נות
 י קיימת. אינה נוף רותי •

 בע פקידה קיימת זאת עומת
 ז ׳32 בת רווקה הולצמן, רותי

 ה׳ בתל־אביב. דן במלנן עובדת
האם.
 נשו גבר הוא נוף עקיבא 6

 ה אשתו הולצמן. לרותי לא אך
מסו שנוף נוף, מירד, העיתונאית

נוף ועקיבא רותי
 באושר מודיעים

 1 ב הולדת על
לאיילת אח

ד כ נ
 ז״ל הולצמן ויהושע לגחמה

נפרסשק ויהושע ולחיה

30.8.81 תשמ״א׳ באב ל׳ תי־חשומה

כ״מעריב״ 'הלידה מודעת־
— לאיילת אח

הלידה ערב נוןן־הולצמן, הזוג
מאושרים הורים —

חי מסויימת: מטרה לשרת בא
בלבנון. ישראל מצד המילחמה דוש

אישים
ה שיא ס צ תו ה

 בצהרון קטגה מודעה
 חדש שיא מוסיפה

הישראלי לגוף
 ״שיא־ למושג שונות הגדרות יש

״עקי :אפשרית הגדרה החוצפה״.
נוף״. בא

 כל את נזף עקיבא עבר השבוע
 את שציינו הקודמים, השיאים

רבת־השעתריות. דרכו
 ביום התפרסמה, מעריב בצהרון

שש, בעמוד בולט במקום השני,

 מ ,הוא ושעימה גט, לה לתת
 סקנדל רצוף ממושך, בסיכסוך

 קובלנות מזונות, לשלם סירוב
 גופנית תקיפה על מישטרה

 זה סיכסוו אחת. פקודת־מעצר
 הן של הצעות״חוק כמה הוליד

 מע! את לשפר שנועדו המזוקן,
 התלויים המישפטיים בהליכים
עומדים.

 ח אח רק הוא החדש הבן •
 נ וחצי, 5ה־ בת נוף, לאיילת

נוף. ומירח עקיבא של
 מוז לפרסום נוף הזדרז מדוע
 סיבה לכך יש זו? מגוחכת

 ה אחרים, לגברים בניגוד בה.
 נ אירועים בלל, בדרך ניעים,

 מעו הנישואין, לגדר שמחוץ זה
 את ברבים לפרסם דווקא נוף

לנע נוגעים הם כאשר — ייניו


