
במדינה
העם

ז1ל3רט־אש1פ
 ערד האםלייה גגד הלוחם

 מישטר למש טקס
הגיזעגי ־האנייה

 שעבר בשבוע שהוקרנו סרטים שני
 שימשו הישראלית הטלוויזיה על־ידי

 במדינה שמתרחש למה כתיזכורת
 עריץ שולטת שבה בעולם, היחידה
 הפאשיסטית תורת־הגזע רישמית
הנאצית.
 בעיר, אוהבים הראשון, הסרט

 והמרגשת העדינה אהבתם את תיאר
 .ציבעונית״ בת־תערובת, צעירה של
 דרום־ של הגזעני המינוח פי על

 מגרמניה. מדען לבן, אורח עם אפריקה,
 האוהבים שני נעצרים הסרט בסוף

 החוקים הפרת בעוון ברוטאלית, בצורה
 העתק שהם טוהר־הגזע, על לשמירה

היטלר. אדולף של נירנברג״ ,חוקי
 תיאר הוא מותחן. היה השני הסרט

 מוסד־המודיעין של מעשי־הרצח את
 הפצת למנוע כדי הדרום־אפריקאי,

 מרעילים גאזים רכישת בדבר ידיעה
השחורה. האוכלוסיה נגד לשימוש
 השני הסרט הקרנת אחרי מייד
 סיפור־חדשות: הטלוויזיה הקרינה
 חגיגי טקס ערכה אשקלון עיריית

 אחים־תאומות של ברית כריתת לרגל
 בדרום־אפ־ פורט־אליזבת העיר עם

ריקה.
 השינד חתן לספרדים. נירנברג

 אשקלון עיריית ראש דיין, אלי היה חה
 כדי שקמה רשימה — תמ״י מטעם

 היה אילו עדתית. באפלייה להילחם
 מסווג היה בדרום־אפריקה, חי דיין

 קישרי־אהבה קשר אילו כ״ציבעוני.'
 נשלח היה אשכנזית, צעירה עם

שנים. של למאסר
 מראש הצטיידו הטקס עורכי
 פורט־אליזבת עיריית ראש באליבי:

 הגיד למדיניות ומתנגד יהודי, הוא
 הטקס בילבד. תירוץ זהו אולם ענית.
 בא והוא פרטים, בין לא ערים, בין נערך
 להכשרת־ררום־ מכוון ממאמץ כחלק

 הישראלי. הציבור בעיני אפריקה
 ממשלת־בגין, ח שותפות זה למאמץ

ההסתד וחברות־הענק המערך הן
ב מצויינים עסקים העושות רותיות,

והאפלייה. הדיכוי ארץ
 הקהילה התפלגה הטקס בעת
 השוכנת הדרום־אפריקאית, היהודית

 השתתפו מאנשיה חלק באשקלון.
 בחוץ עמדו אחרים עשרות אך בטקס,

המביש. האירוע נגד והפגינו

מיפלגות
המצרים 1בי רק־ח

 הנאמנות אשר3 קורה מה
 עם מתנגשת למוסקווה
 של הלאומיים המאוויים

הערכיים? חכריה
 שאיפשרתי לי הודה עצמו ,ערפאת

 ישראליים כוחות־שלום להכיר לו
 מנהיג בגאווה ציין עימם,״ ולשוחח

 בהארץ. בראיון טובי, תופיק רק״ח,
 שבוע שנערכה לפגישה התייחס הוא

 תנועת־ של בוועידה בפראג, כן לפני
 מישלחת הפרו־קומוניסטית. השלום

 בימאי־ את רק״ח, אנשי מלבד שכללה,
 וסרבן־ נאמן (.ג׳אד״) יהודה הסרטים
 עם נפגשה יבלונקה אנטולי השרות
הפגי בשעת שעה. חצי במשך ערפאת

יבלונקה. את ונישק ערפאת קם שה
 היה בבקאע, המאורעות רקע על

 הפגנה של אקט הפגישה קיום עצם
 שבדעתו הצהיר זו בצורה ערפאת. מצד

 דרשיח הכוללת במדיניותו, -להמשיך
הישראליים. כוחות־השלום עם

 להתקבל יכול טובי של מדבריו
 עצמו את רואה הוא כאילו הרושם
 מנהיגים בין הפגישות כקבלן

היש וכוחות־השלום פלסטיניים
 כבר ערפאת ממש. כל אין בכך ראליים.

יש עם בעבר פעמים ארבע נפגש
ציונים, עם פעמים שלוש מהן ראליים,

רק״ח. לשרותי מזדקקים שאינם
 עניין לטובי היה אולם מוזר. אלם

 על רק״ח, של תפקידה בהאדרת מיוחד
 מיפלגתו של הגוברת המצוקה רקע

האחרונים. בשבועות
 את להביע רק״ח ממהרת כלל בדרך
 אירועים על הנחרצות דיעותיה
 לאחרונה אולם הערבי. לעולם הנוגעים

 אומרת היא אין מוזר. באלם לקתה היא
 התקפת״המחץ לגבי מפורש דבר שום
 על )7־6 עמודים (ראה סוריה של

 המיש־ בהבעת מסתפקת היא אש״ף.
 זה יסתדרו שהפלסטינים החסודה אלה
בעצמם. בעיותיהם את ויפתרו זה עם

 נובעת זו בלתי־אופיינית הססנות
 של במהותה הטבועה פנימית מסתירה

קומו מיפלגה זוהי אחד, מצד רק״ח.
 למוס־ הנאמנה אורתודוכסית, ניסטית

 בניגוד — האחוזים מאה בכל קווה
 לה הנאמנות בעולם, רבות למיפלגות

 היא רק״ח שני, מצד .99.996ב־ רק
 של הלאומיות לנטיות ביודהקיבול

 של 90$ו־ בישראל, הפלסטיני המיעוט
ערבים. הם בוחריה

 בין בולטת סתירה אין כלל בדרך
 שמוסקווה מכיוון המגמות, שתי

 הערבי. הלאומי בזרם לתמוך משכילה
 1959 של בבחירות חריגים. היו אולם
 רק״ח אז שנקראה כפי — מק״י ירדה

 בכנסת מושבים משישה — המאוחדת
 אז תמכה מוסקווה הסיבה: לשלושה.
 קאסם עבד־אל־כרים של במישטר
 עם חריף בסיכסוך נתון שהיה בעיראק,

 עבד־אל־נאצר, גמאל מצריים, מנהיג
בישראל. הערבים של אלילם שהיה

 רק״ח חוששת כיום וכמים. באש
דומה. למצב להיקלע

 מוסקווה גם שומרת רישמי באופן
 בלבנון. המתרחש כלפי ניטרליות על
 הסתערות זו שאין פנים מעמידה היא
 העצמאות מעוז על סוריה של

 בפת״ח. פנימי עניין אלא הפלסטינית,
 לגמרי. שונה המצב למעשה אולם

למנ מס־שפתיים משלמת בעודה
ה במיסגרת גם ערפאת, של היגותו
 לפני רב זמן בפראג(שנקבעה וועידה
 למעשה תומכת היא שקרה), מה שקרה

ובסוכניהם. בסורים
 סוריה סוכני של ה״מרד״ בראש

 (.אבו־צאלח״) נימר השאר, בין עומד,
 הפלג כראש שנים מזה הידוע צאלח,

 לא מוסקווה בפת״ח. הפרדסובייטי
 הסורים מן למנוע כדי אצבע נקפה

 כדי שלה הסובייטי בנשק להשתמש
 חיילי את ולגרש ללכוד לפצוע, להרוג,
 לערפאת. הנאמנים בבקאע, פת׳ח

 מאנשיו מאות עצר הסורי המודיעין
 מוסקווה ובלבנון. בסוריה ערפאת של
 דרישות נגד קול השמיעה לא גם

 שום בלי הנתמכות ה.מורדים',
 ערפאת שעל דמשק, על־ידי הסתייגות

 עם מגע ומכל מקו־השלום לחדול
הישראליים. כוחות־השלום

בישראל, הערבים של העצום רובם
 אהדה רוחשים הכבושים, בשטחים כמו
 בגלוי רק״ח יצאה אילו לערפאת. עזה

 היתה וה״מורדים', הסורים לעזרת
מחצית את בן־לילה לאבד עלולה

הקומו המיפלגה גם לפחות. בוחריה,
הכבו בשטחים הפלסטינית ניסטית

 תמיכה תחילה שהשמיעה שים,
 ונקטה במהרה בה חזרה במורדים,

מוסקווה. נוסח ניטראלית, עמדה
 תאפשר זו זהירה שעמדה יתכן
 אך ועין. בשן העניין מן לצאת לרק״ח
 עובדת־היסוד את שוב מדגימה הפרשה

 זו: מיפלגה של מהלכיה את הקובעת
 ובמים, באש מוסקווה אחרי הולכת היא

 שלה הקו את משנה מוסקווה וכאשר
 הפלסטיני, בעניין כמו מהותי, בעניין

 היא גם לשנות אלא ברירה לרק״ח אין
במקום. בו עמדותיה את

עיריות
ז1לםים ממתינים

 חוק קכלת את משהה הליכוד
 לישויות כחירות מימון

 להקשות כדי המקומיות,
המעיד על

המקו לרשויות שהבחירות למרות
 מארבעה פחות בעוד ייערכו מיות

 המטה נמצא באוקטובר, 25ב־ חודשים,
כס בקשיים המערך של המוניציפלי

רציניים. פיים
 יזרז שהליכוד הניחו, המערך אנשי

 בחירות מימון חוק חקיקת את
 משהים אלה אך המקומיות, לרשויות

בחוק. הטיפול את ליום מיום ודוחים
 כסף נותן החוק פשוטה. היא הסיבה
 תוצאות מפתח על־פי למיפלגות

 אינו זה מפתח .1978 בשנת הבחירות
 זכאית היא השילטון. למיפלגת מחמיא
 בעוד מהנתח אחוזים 28 רק לקבל

אחוז. 50מ־ יותר יקבל שהמערך
 חצי הוא לחוק שיועד הכולל הסכום
שקל. מיליארד

 בקרב לכסח. זקוקים הזוטרים
 המוניציפליות לבחירות המטה חברי

 שלא מגמה הסתמנה הליכוד של
 היתה, ההנחה לעבור. לחוק לאפשר

 להסתדר תוכל השילטון שמיפלגת
 מתמודדים שבהן ובעיירות בערים
 גם מה מקומית, תמיכה בעזרת אנשיה

 הישגיהם על עונה החלוקה שמפתח
 שלדעתם מה על ולא שנים חמש לפני
עתה. צפוי

ה לעיכוב העיקריים המתנגדים
 הזוטרים השותפים דווקא הם חקיקה

 ואגו־ תמ״י המפד״ל, אנשי בקואליציה,
 15מ־ יותר למעט הזכאים דת״ישראל,

 שהופנו ההודעות מההקצבה. אחוז
 יצחק והשר קופמן חיים לסגן־השר

 חד־ היו הליכוד, מטה ראשי מודעי,
 זקוקות הקטנות המיפלגות משמעיות:

 הסחבת לתרגילי יסכימו לא והן לכסף
הליכוד. של

 של המוניציפלי המטה יושב־ראש
 נזעק גור, (.מוטה״) מרדכי המערך,

 ההקצבות. בגורל יעלה מה לברר
 הליכוד אנשי בתגובת נתקל כאשר

 המערך נציגי חדש. רעיון במוחו עלה
 חקיקה, הצעת לליכוד עתה מציעים

תוצאות על־פי לא הכסף יחולק שבה

 חישוב פי על אלא האחרונות, !:בחירות
 התוצאות את גם בחשבון הלוקח שונה,

הקרובות. בבחירות האפשריות
 המערך שאנשי זו, הצעה על גם

 לא כמוה, מאין ותרנית שהיא טוענים
 חד־ חיובית תשובה עדיין ניתנה

הליכוד. מצד משמעית
 ערכו החולף בשבוע יותר. יקבלו

 ארציים כינוסים הגדולים המחנות שני
 לרשויות לבחירות מועמדיהם של

 התכנס שהמערך בעוד המקומיות.
 ישבו .בתל־אביב, אוהל־שם באולם
בקריית־גת. הליכוד אנשי

 ושוב שוב נשאלה הכינוסים בשני
 למטות. כסף יזרום מתי השאלה

 הסכנה על הצביעו אחדים מועמדים
 על־ידי הבחירות במימון האפשרית

 חלק יהפכו לדעתם פרטיים. גורמים
 ולא בעלי־הון של לנציגיהם מהנבחרים

 אף הליכוד בכינוס הציבור. נציגי
 קיימת שבהן ועיירות ערים הוזכרו
 המועמדים לניצול ממשית סכנה

מפוקפקים. טיפוסים על־ידי
 המרץ במלוא התחדשו השבוע

 לגבי והמערך הליכוד בין המגעים
 היא המסתמנת המגמה החקיקה.

 יותר יקבל והליכוד יעבור, שהחוק
לו. שמגיע מכפי

צה״ל
צבאי וידיאו

 והתעמולה הדוינוד למערכת
גומך. נדבד מיתוסף צה״ל של

 של ראשי קצידחינוך במיפקדת
 לתוכנית ההכנות נשלמות צה״ל

 לא עדיין הצבאית שהמיפקדה
 סרטי הפקת בשכמותה: התנסתה

 צה״ל, יחידות בין שיופצו וידיאו
 והסברה חינוך למטרות ושישמשו

 ולמטרות הרישמית, ההגדרה על־פי
למעשה. תעמולה

 בעיקר האחרונים, בחורשים
 צויידו בלבנון, המילחמה בעיקבות

 במכשירי צה״ל של רבות יחידות
 אליהם כשמצורף צבעוניים, טלוויזיה
 מישהו וידיאו. סירטי להקרנת מיכשור

 כי החליט ראשי קצין־חינוו במיפקדת
במכ ישתמשו לא שהחיילים מוטב

 במערבונים צפייה לצורך רק שירים
 או הצבא, שמספק פעולה ובסרטי
 שמביאים פורנוגראפיים בסרטים

 אפשר מהבית. המילואים חיילי
 לצורך גם במכשירים להשתמש

.חינוך.'
 פיקוח שום שאץ היא, הצרה

 ההסברה החינוך, על ציבורי־חיצוני
 שילטונות שמחליטים והתעמולה

 ולמעשה לחיילים, להקרנות צה״ל
 ככל זה בתחום לעשות הצבא יכול

רוחו. על העולה
 מערכת ארוך? לטווח תוכנית

 המערכות על נוספת הווידיאו סירטי
 צה״ל, גלי זה: בתחום כבר הקיימות
 הטלוויזיה ותוכנית במחנה, השבועון
אחרי־ יום בכל צה״ל מפיק שאותה

הלי הטלוויזיה עם ביחד הצהרים
 ערוץ הצבא כאן יוצר למעשה, מודית.

 מקביל ותעמולה חינוך תיקשורת,
 בלי הממלכתי, הערוץ על ונוסף

 מבחינת הצדקה שום לכך שתהיה
 שאותם המדינה, של הביטחון צורכי
למלא. צה״ל צריך

 הברית בעלות של הצבאות אלה היו
 שהנהיגו השנייה, במילחמת־העולם

 זו. מעין תיקשורתית מערכת לראשונה
 החיילים נחוץ. הדבר היה שאז אלא

באי נלחמו והבריטיים האמריקאיים
 במיזרח אסיה, בדרום־מיזרח רופה,

 הם השקט. האוקיאנוס ובאיי התיכון
 לא ממולדתם, מאוד מרוחקים היו

 קלטו ולא במועד, עיתונים קיבלו
 נאלץ הצבא וטלוויזיה. רדיו שידורי
 אך אלה. בתחומים צורכיהם את לספק

 של לקיומה להיות יכולה הצדקה איזו
 ישראל, במדינת זו מעין עניפה מערכת

 ומתמיד יומיומי מגע לחיילים יש שבה
האזרחית? התיקשורתית המערכת עם

 לכך הקרקע את מישהו מכין ואולי
 לאתרי צה״ל את לשגר צורך שיהיה
 השוף מהרי יותר רחוקים לחימה

שבלבנון?

ירידים
נגמרת החגיגה

 ענק ידיד־מינרשים כיטול
 שכל תקומת מסמל כנדה

קרקעות. כמכירת
במכי העוסקים ומתווכים, קבלנים

 זמן חיכו המערבית, בגדה קרקעות רת
 ויועצי־ פירסומאים לחופשת־הקיץ. רב

 שבחודשים להם הסבירו תיקשורת
 אדמות מכירת שיעור לאין תגדל אלה

 יוצאות משפחות — הסיבה בשטחים.
 יהיה ניתן וכן בחיק־הטבע, לבלות
 מעבר הבניה לאתרי בנקל אותן להביא

לקו־הירוק.
 לענף הקשורים כל יודעים עתה
 לגמרי. מת הקרקעות מכירת ששוק

 מיגרשים של ענק יריד״מכירות
 בסיוע החודש להיפתח שעמר פנויים,

 המארגנת, בוטל. מישרד־החקלאות,
 יריד לאירגון מומחית פריאל, סיגלית
 הגיעה ואתרי־בניה, לדוגמה דירות

 בדיקה כישלון. יהיה שהיריד למסקנה
אפ מכירות לגבי שערכה מידגמית

לכישלון. נדון שהעסק הוכיחה שריות
 ההאטה יעזרו. לא ההטכות

 מגורמים נובעת הקרקעות במכירת
 שישובים כך על הפירסומים שונים.
 הגורמים על־ידי כלל אושרו לא שונים

 גם מעט. לא השפיעו המיישבים
 המוצעות הקרקעות שרוב העובדה
 למוכרים, שייכות אינן למכירה

 הרתיעה בטאבו לרשמן ואי־אפשר
במקו כי מסתבר לכך ובנוסף קונים,

 מכירה בהצלחה בוצעה שבהן מות
 רציניים עיכובים ישנם חלקית

וציבוריות. פרטיות בנייה בהתחלות
 דרך קרקע בקניית שראו ישראלים,

 הגיעו ריווחית, להשקעה נוספת
 לא .אני כדאי. אינו שהעסק למסקנה

 הצבי,״ קרן על כספי את לשים מוכן
 למישרד־קבלנים שחזר מהם, אחד אמר
 על חוזה לבטל ודרש בתל־אביב גדול

 תשלום תמורת וילה, לבניית קרקע
 אך נדחה, הלקוח ביותר. קטן חודשי
 מיהרו לערכאות שיפנה איים כאשר
 לו והחזירו החוזה את כבקשתו לבטל

כספו. את
 מחירי ירדו מהשפל כתוצאה
 חסרי־ למחירים והדירות הקרקעות

 והחקלאות השיכון במישרדי תקדים.
 הטבות על מידע פירסום שוקלים

 הקשורים אך לגדה, לבאים מפליגות
 לא אלה הטבות שגם חוששים לנושא
 לשטחים נוספים ישראלים יביאו

הכבושים.
 בנושא המטפלים הפקידים אחד

 שגל חשש הביע במישרד״השיכון,
 ולצערי, .לדעתי, קיצו. אל בא הקונים

 ואוהבי הספסרים הפטריוטים, כל
 שהצענו מה רכשו כבר איכות־החיים

 אלף 40 עד 30ב־ הכל בסך מדובר להם.

 כל הם שאלה חושבים אנו איש.
 בגדה לגור מוכנים שיהיו הישראלים
 לומר צריך שזה חושב אני המערבית.

 הגדה. בייהוד המטפלים לשרים משהו
שלהם." למיבצע יהודים אין
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