
 כדירה, שנד! 25 ליפני השבוע שהופיע הזה״, ״העולם בליון
 הבולים״, ״שערוריית הכותרת תחת שלו׳ בכתבת־שער עסק

 ממשלת־ של בחסותה הנעשית ישראליים, כבולים בספסרות
 הוכחות הוצגו כחירות״ מזייפים ״כד הכותרת תחת ישראל.
 עולים. כיישוב מפא״י נציג על־ידי בחירות ביום על חותכות

בדיווחיו המשיר נלפון, רפי לטיזרח־הרחול״ הזה״ ״העולם שליח

והקואל הבולדוזר מפ״ם,
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 בלירהו׳׳ ״אריה הכותרת תחת דיווחו, התמקד הפעם — ממסעותיו
ציילון. כאי

.1957 הישראלית, הבולים שערוריית :הגליון כשער

גוסרטיח *י ציה וסח דו נ
ן ו י ו ו ג ־ ן ם * ב ו מ י ע ו ת בל ו ו י נ ע ת ו ו נ ו י הצ

1 ו1 1ו י# ^ י #ו 1 4 #

ן1יו '1י שתיאר השבועון. של ביותר הידועים הלשון מחידושי אחד ן
כל שעשו מיפלגות, עסקני של שלם דור קולעת בצורה 1• *י *• ״׳■>*•■
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העם
ד1 ז&נגד ג

ה התמתחו מפה־אל־פה המלא ביציע
 כיצד איך, מצביע מי לראות כדי אורחים

 אייזנהאוור דוקטרינת על הגדול הקרב
 בעד, 59( המכרעת ההצבעה לסיומו. מגיע

 עמדת את סופית קבעה נמנעים) 39 נגה 5
ברית־המועצות. כלפי ישראל

ה כל למראית־עין. רק היתה ההכרעה
 ישראל של החוץ ענייני כל כי ידע עולם

 דויד בלבד, אחד איש על־ידי נקבעים
 שקולה שלו האחת היד וכי בךגוריון,

 של הימניות הידיים 119 שאר כל כנגד
 מיותרת הצבעה היתד, זו הנכבדים. הח״כים
.לגמרי.,
 מוטל היה יותר הרבה חשוב דבר אולם

 במיפל־ העם אמון :כפות־המאזניים על
 מישטר כל ייתכן לא שבלעדיו נכס גותיו,

 בהצבעה שהורמה היד אמיתי. דמוקרטי
רב. זמן יגליד שלא פצע זה באמון פערה
 נגד להצביע שסירבו המיפלגות שתי כי

 כל את שוללת שהיא למרות הדוקטרינה,
 דורות, שני במשך והצהירו אמרו אשר
 קציר להצמיח העלולה צינית רוח זרעו

סערה. של
 אח- שבעיני בעוד יערי. דוקטרינת

 ספק שום מעולם היה לא דות־העבודה
 ערוך אין עד חשובה בממשלה הישיבה כי

 במפ״ם המאבק היה עיקרון, מכל יותר
 שהוא מפ״ם, מרכז כי קשה. יותר הרבה

 קודם החליט המיפלגה, של העליון המוסד
 להצביע נמנעים) שיבעה (עם אחד פה לכן
הדוקטרינה. נגד

 מוסד על הוטל הביצוע פרטי עיבוד
 נתברר לזו המדינית. הוועדה יותר. נמוך

 מהממשלה מפ״ם את יזרוק בן־גוריון כי
 התכנסו קשה בלב נגד. להצביע תעז אם

 המנהיג של מיטתו ליד הוועדה חברי
 בחדרו חולה השוכב יערי, מאיר הקשיש,

מרחביה. במשק
 מאוד: נכבדה היתד, הנגד אנשי חזית

 פלד, נתן המיפלגה מזכיר חזן, יעקב
 ביותר תקיף פרי. ואליעזר ריפטין יעקב

 מפא״י אנשי כי הסבור בנטוב, מרדכי היה
 מישרד־ בפעולות תחילה בכוונה מחבלים
בכישלון. להאשימו כדי שלו, הפיתוח

 נגד הכף את הכריע יערי מאיר אך
והפ חדשה שהיתה טענתו, הצבעודהגגד.

 עזרה לא ברית־המועצות :חבריו את תיעה
 לא שזו כדי השנה, ימות בכל לישראל
 אין לכן אייזנהאוור. לדוהטרינת תצטרף

 עצמה את תקריב שמפ״ם לכך ראנייה היא
 המכוונת בדוקטרינה, הלחימה מיזבח על

 מספיקה ההימנעות ברית־המועצות• נגד
בהחלט.

ו שמיים ופרי ריפטין הרעישו לשווא
 ברוב נתקבלה יערי דעת הסוציאליזם. ארץ
 הדדי ברוגז התפזרו הישיבה משתתפי קטן.

בלתי־רגיל.
ה תונ  האזרח לגבי בולדוזר. כדי ח

 בחינה אלא הפרשה כל היתה לא הפשוט,
 הטכסיסיים הנימוקים פוליטי. יושר של

 דעת במעט. רק אותו עניינו ונגד בעד
 צינית, הערה עם עתה הזדהתה העם

 ה־ חתן בפי שבועיים לפני שהושמעה
ב ״רק עצמו: בן־גוריון דויד שימחה,
מהממשלה..." אותם להוציא אפשר בולדוזר

מפלננח
ף ווור!ה4הע היד כ

 היה הארץ עורך לידי שהגיע המיכתב
מפא״י, מזכירות חבר עליו חתם סנסציוני.
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ונא ותיקים חברים 35מ־ המורכב מוסד
 אישר רק לא תוכנו המיפלגה. של מנים

 על הזה העולם גילויי את מוחלט באופן
 (היד בן־גוריון של קבוצת־המנהלים גיבוש

 במילה מילה הזדהה כמעט אלא השחורה),
אלה. גילויים עם

 שהמיפלגד, הוא ״המצב הכותב: התלונן
 וכמה בדגוריון על־ידי כיום מתנהלת
 משה פרס, שימעון טל, יוסף פקידים:

 שאול אבריאל, אהוד קולק, טדי דיין,
 היו מישנה...״ ופקידי (אביגור) מאירוב

 העולם ידי על שהוזכרו השמות אותם אלה
 בן- אשר הממשלה כחברי )1021( הזה

 את בידיה להשאיר רוצה היה גוריון
מידיו. ההגה יישמט כאשר השילטון,

 המיפלגה קובעת האם אחד״. ״מנהיג
 גילה הכותב ? בממשלה נציגיה מעשי את

 המיפלגה ״מרכז :ברבים גלוי שהיה סוד
 השבוע חודשים, כמה נתכנס לא כבר

 זאת תהיה לא אבל מרכז ישיבת תתקיים
 חברים כמה בסוד סימפוזיון... אלא ישיבה,

ההחלטות• נתקבלו כבר
 שום ללא נעשה מ)סיני ״...עניין(הנסיגה

 דוקטרינת על מיפלגתי, מוסד בשום דיון
המיפלגה) (של ועדת־החוץ דנה אייזנהאוור

 חברי החליטה. כבר שהממשלה אחרי
 על עמדתם את קבעו בממשלה מפא״י

 בן- דעת על נכון יותר או עצמם, דעת
בלבד.״ גוריון

 המזכירות לישיבות בא אינו בן־גוריון
 להשתתף, צריך ״אינו כי המיפלגתית,

במישרדו.״ או בביתו מכריע הוא ממילא
 ז זה במצב המיפלגה מנהיגי עושים מה
 סיעה גושים. רק סיעות, רק סיעות, ״יש

 לוחם אחד גוש האחרת, תחת חותרת אחת
 חברו, את שונא אחד חבר האחר, בגוש

 אין אחר. במנהיג מתחרה אחד מנהיג
 אין מזכירות, אין קולקטיבית, מנהיגות

 הכרעות אין וביטחון. ועדת־חוץ אין מרכז,
בירו אין יסודיים. דיונים אין דמוקרטיות.

 אין אידיאולוגיה. אין אידיאולוגיים. רים
 ניוון יש זה בשטח — תנועתית מחשבה

מוחלט.״
 ישק פיו ועל אחד, מנהיג ״רק ? יש מה
 יש מנופח. מנגנון יש דבר. כל דבר,

 יש למיפלגה. בניין יש מנופח. תקציב
 יצירה. אין נשמה• אין רוח. אין מישרדים.

אווירה.״ אין
 יותר אולי דיקטטורי...״ ״מישטר

עצם היה עצמם מהדברים אף מהפכני

10<*צ הזה״ ״העולם
12.6.1957 : תארי!

 ממנהיגי לכמה הקרוב אדם הכותב, מעשה
 את שפירסם ביותר, החשובים המיפלגה

 שייך שאינו זר, בעיתון דווקא דבריו
למיפלגה.
 בהתנצלות: כאילו עצמו הוא הסביר

 מה ובשמו בפומבי לומר יכול חבר ״אין
 שבן־גוריון סוד זה אין חושב... שהוא

 שאינם עסקנים של שורה לסלק רוצה היה
הדמו בכסות דיקטטורי למישטר נכנעים

קרטיה.״

ספח־ט
ש ח טיהור ררו בי
התאח על־ידי שהוקמה החקירה, ועדת

 המיש* שערוריות לחקירת הכדורגל דות
 דיוניה, את סיכמה לא עוד א׳, בליגה חקים

 ב־ היא אף הקשורה חדשה ושערוריה
 ה־ מישחק והופיעה. צצה אלה מישחקים

 מכבי בין שבוע לפני שהתקיים מיבחן,
ב אומנם נסתיים ירושלים, להפועל יפו

 היה שאי־אפשר כך ,1:1 תיקו תוצאת
 מישחק. במכירת כלשהי קבוצה להאשים

שנר כפי חלקה היתה לא הפרשה אולם
אתה.

 אזלת־רגלם בלטו׳ המישחק מהלך תוך
ה יפו, מכבי שחקני מטובי שניים של

 הם הרשקוביץ. ומשה כהן ברוך חלוצים
 כאילו מאמץ, וללא הקרבה בחוסר שיחקו

 להם. חשובות היו לא המישחק תוצאות
 יצחק הסביר תמוהה, התנהגות זאת היתד׳

 היפואית, הקבוצה ממנהלי אחד בן־בשט,
 הבטיחו המישחק ״לפני :הזה להעולס
 את לתת השחקנים, כל עם יחד השניים,

 לפעמים סובל כהן ברוך למישחק. כוחם כל
 לא הפעם אבל גדולים, מישחקים לפני

 היתה המיגרש על התנהגותם התלונן.
קבוצתית.״ ולא חברותית בלתי

 לגבי אחרים הסברים היו יפו לאוהדי
 אולם השניים. של הירוד מישחקם סיבות
 ממש, של הוכחות כל נמצאו שלא מאחר

 שני בהענשת היפואית האגודה הסתפקה
 במשך ישחקו שלא בכך אלה שחקניה
קבוצתם. עם חודשיים
ל. .הנגע כ ה ועדת עומדת השבוע ב

 -בשערוריות חקירותיה את לסיים חקירה
 הגילויים נוכח מסקנות. ולהוציא א׳ ליגה

 קבוצה כימעט שאין היה נראה האחרונים
 הכללי. במעל היתה לא שרגלה א׳ בליגה

ב יריבותיהן את שהאשימו קבוצות גם
 נקיות היו לא ובמכירתם מישחקים קניית

אלה• ממעשים
 מגילויי שנתבקשה ההגיונית המסקנה

 קבוצה לשום אין :אחת היתה אי־ההגינות
 הלאומית. לליגה לעלות הזכות א׳ מליגה

 עצמן, את הקבוצות תטהרנה לא עוד כל
 כפי הליגות מישחקי את להמשיך יש

 קבוצות 10 כשרק האחרונה, בשנה שהיו
 מסקנה כל הלאומית. בליגה משחקות

השחי נגע להתפשטות רק תגרום אחרת
 הבריאים לאיברים גם הספורטאית תות

עדיין.

אנשים
 עפרם ר׳ קרתא, נטורי מנהיג •
 העבירות כל את עוברים ״הציונים ז כליי

 אז לדעת. עצמם מאיבוד חוץ שבתורה,
זה.״ את גם כבר שיעשו מילא,




