
במדינה
העם

ראשים בלי מסמריםל
בלבנת, שיגעון

 בלבלי שיגעון
ססק־דין של ושיגעון

 שנפצע מצגר, יהודה סגן־משנה
מפצעיו. השבוע מת בלבנון,
 במשך שנאבק הצעיר, של מותו
לעו תיזכורת היה חייו, על חודשיים

 אם נמשכת. בלבנון שהמילחמה בדה
 חייליה באו זאת, לשכוח מישהו נטה

 עתה זה ששוחררו יחידת״מילואים, של י■-
 בלבנון, השלישית מתקופת־שרותם

 הם ראש־הממשלה. בית לפני והפגינו
 נהרגו שבה המילחמה, המשך על מחו
ממפקדיהם. שלושה עתה

 נמשך המקוללת הצפונית בארץ
 כאילו נדמה היה העקוב־מדם. השיגעון

 לאומי: בספורט עוסקים הלבנונים כל
 מיטעני־מוות מכוניות־תופת. פיצוץ

בבעל״ מוסלמים המוני קטלו נוצריים
 מוסלמיים מיטענים ובטריפולי, בק

 הרגו הכל בביירות. הנוצרים את קטלו
 שנתקע צה׳ל, את שנאו והכל הכל, את

ראש. בלי כמסמר בלבנון י־
 צעירי־ישראל, בלוד. היסטריה

 ר כימעט הלבנוני, בגיהינום ששירתו
כ שהסתכל הציבור, על״ידי נשכחו

הכלכלית. הצמרת בדיוני מהופנט
 כל את ממלא ושותה, אוכל בעודו

 בנמל־ למהומות וגורם מיסעדות־הפאר
לגזי הציבור המתין בן־גוריון, התעופה

 היו שאמורות הבלתי״נמנעות, רות
 פרשנים דוברים, האוצר. מידי לבוא
גזי עשרות ניבאו מגידי־עתידות וסתם
 בצימצום החל הסוגים, מכל שונות רות

 העניות שהשכבות שרותי־הבריאות,
 החביב במס וכלה להם, נזקקות ביותר

עובר־ושב. חשבון על
 על הציבור נהג לגזירות, בהמתינו

 מה כל את מייד לבזבז שכדאי הכלל פי
 הביד השאר. את יקח ארידור כי שיש,

היסט לממדים הגיע הלא־איכפתי בוז
ריים.

 מאסיבית אי־אמון הבעת זאת היתה
הקיי ובממשלה הכלכלית, במנהיגות

 העובדה עם השלימו הכל אר כולה• מת
 גם ראש. בלי מסמר הוא ארידור כי

יישאר. הוא המפולת, בבוא
הש מסמר אולם השבוע. מסמר

 אבו״חצירא, אהרון ספק, בלי היה, בוע
 המדינה של העליון שבית־המישפט

 שלושה של למאסר לשלחו החליט
).9־6 עמודים חודשים(ראה

חבר־ אם השאלה התעוררה כאשר
 שיש עבירה על למאסר שנדון כנסת,
בכנ־ ולשרת להמשיך יכול קלון, עימה

 מבץ הנגר
כיסא לעצמו

 אותו לשכנע מנסה שתו
 ההליט הוא אך בבית, שישאר1\

 הרמטכ׳ל שלו. הנגריה מתחומי לצאת
 מימש איתן, (״הפול״) רפאל לשעבר,
 מחנה בו שתלה התיקוות את השבוע

 רישמי באופן ונכנס הישראלי, הימין
הפוליטית. לזירה

 רפול היה שעברה במוצאי־השבת
 וקיבוצניקים, מושבניקים 50 של אורח

 יותר בן דיון בתום בנהלל. שהתאספו
 הנוכחים החליטו שעות, משלוש
 רפול עם ביחד הצטרפותם על במקום

 למען צעירים י- צל*י לקבוצת
 כץ ישראל עומדים שבראשה ישראל,
 ח״כ של בנו כהן־אבידוב, ושמואל

חרות.
 בשתי רפול דחה כן לפני שבוע

 אליו, שהופנתה מפתה הצעה ידיים
 היוזמה התחיה. תנועת בראש לעמוד

 כהן, גאולה התחיה ח״כ מצד באה
 חברי רוב של תמיכה לו שהבטיחה

המרכז.
 בדרך הולך שהוא לה, הסביר רפול
 בעתיד ושתהיה בחר, שבה עצמאית

 המערכת לכל אלטרנטיבה הקרוב
הפוליטית.

רפול? של הדרך הי *ץ
 בתל־אביב נערך ימים חודש לפני

 ישראל. למען צעירים של יסוד כינוס
 האירוע על בהרחבה שדווח כפי

 לכינוס קדם ),2393( הזה בהעולם
 ראשי־הקבוצה, בין רציני משא־ומתן

 ובין החרות, בתנועת פעילים כולם
מדיו. את שפשט הרמטכ״ל
 הקבוצה ערכה כינוס־היסוד אחרי
 שבהם ברחבי־הארץ, נוספים כינוסים
 שהתקיים בכינוס רפול. השתתף

 לתרום הקהל התבקש בראשון־לציון,
 נערך אחר־כך הקבוצה. למען

 תל־ במיסעדה מיוחד ערב־התרמה
רפול. בהשתתפות אביבית,

 של סכום נאסף המסיבה במהלך
 להוצאות לירות, מיליוני כמה

היו התורמים הקבוצה. של ראשונות

אוטף
מילים

 והתחיה, חרות עם המזוהים בעלי־ממון
קבלנים. רובם

 פנו לאזרח, הרמטכ׳ל הפך מאז
 וחברי המושבים תנועת אנשי אליו

 האגף עם המזוהים קיבוצים,
 העבודה. תנועת של הימני־קיצוני

 ח״כ ביניהם המושבים, תנועת אנשי
 שניהם נחמקין, אריק וח״כ הדר עמוס

 למיפלגת יצטרף שרפול קיוו מנהלל,
העבודה.

 העניעים את לקחת החליט הוא
 תומכיו, עם רחבה פגישה ויזם לידיו

 בני ורד, עין חוג אנשי ביניהם
 בתנועת בעבר שתמכו המושבים

 תנועת מתנגדי וקיבוצניקים התחיה,
 לא הוא למצופה, בניגוד עכשיו. שלום

 קרא אלא רעיונית, בהטפה הסתפק
החדשה. במיסגרת אליו להצטרף להם

 היתה: ערב באותו שנשאלה השאלה
למיפלגה רפול יצטרף לא מדוע

קיימת?
 תנועת במצע נעוצה התשובה

 סמך שעליה ישראל, למען צעירים
עזר שהוא אחרי ידיו, את איתן

 לשישה שיבה על בה מדובר בניסוחה.
מרכזיים: ערכים

הציוני, העיקרון •
עליה, •
התיישבות, •
עברית, עבודה •
העבודה, כיבוש •

המאבק. •
 את זה מילים באוסף רואה רפול

 הציונית האידיאולוגיה של המרכיבים
לדבר. מפסיק אינו הוא שעליה

 שפה מייד מצא הוא זה בנושא
 יושב־ לשעבר כץ, ישראל עם משותפת

 בירושלים אגודת־הסטודנטים ראש
הא התאחדות־הסטודנטים ויושב־ראש

 וכפי מושב, בן הוא עצמו כץ רצית.
 צעירים מחברי אחד זאת שהסביר

כימיה.' ביניהם .נוצרה ישראל, למען
 ברצינות לעניין מתייחס רפול
 שלוש לפחות מופיע הוא גמורה.
 ברחבי בחוגי־בית בשבוע פעמים
 כץ עם קבועות פגישות מקיים הארץ,

לידידים אישיות פניות ויחם וחבריו,

 לשלו הדומות השקפות בעלי
אליו. שיצטרפו

 היטב ניקלטות שלו .הסיסמות
 בצל׳י, אומרים המאזינים,' בציבור

 הרעיון את מציג הוא שבה .הפשטות
 בעל יהודי, כל של לליבו נכנסת הציוני

לאומית.' חילונית השקפת־עולם
 עידוד השואבים הקבוצה אנשי

 פעולה מטה־ הקימו בהם מההתעניינות
תל־אביב. בצפון בדירה קבוע

הפתעות
לציבור

 צל־י, של היסוד כינוס *^חרי
 בטוחים היו רפול, בהשתתפות

 זו בדרך להיכנס מנסה שהוא רבים
 טוב מקום ולהשיג החרות, לתנועת
 הם צל־י שאנשי העובדה באמצע.

 השערה חיזקה בחרות רשומים חברים
זו.

 דעתם השתנתה האחרון בחודש אך
 התברר הפוליטיים. הפרשנים של גם
 על עצמאית שהופעה סבור, רפול כי

 תומכים יותר לו תביא צל׳י מצע בסיס
 מהגופים אחד לכל הצטרפות מאשר

 כפי מעריך, הוא הקיימים. הפוליטיים
 שעד סגורות, בשיחות זאת שאמר

 כוח לגבש יוכל הוא הבאות לבחירות
 בזמן ממנו להתעלם יהיה שאי־אפשר

 לכנסת המועמדים רשימות הכנת
.11ה־

רפול? פונה מי אל
 מסתפקת אינה החדשה הקבוצה

 של המוכר האנושי למאגר בפניה
 על ייחזרו ורפול שצל״י למרות הימין.
 וקיצוני בשטחים המתנחלים פיתחי
 פי חשוב יעד להם יש העבודה, תנועת

הפיתוח. ועיירות השכונות כמה:
 הוא זה שבמיגזר משוכנע רפול
 מיפגש בכל חוזר הוא לחינם לא יצליח.
 יסודי חינוך להקניית בתרומתו ומנפנף

 שירותו בעת חסרי־השכלה, לחיילים
 הצעירים שאותם מצפה הוא כרמטכ׳ל.

החדשה. הפוליטית לקבוצה יצטרפו
הוא קולות לגיוס אחר מקור

רסול
חדשהז מיפלגוז

 ביום הגבולות. לאורך הישובים
 המרכזי הנואם יהיה הוא הבא החמישי
 תחת במעלות שתתקיים בעצרת

 שלום לגליל, .ביטחון הסיסמה:
לישראל'

 אמיתית הפתעה יש לרפול אך
באמתחתו.
 מקומות, אותן וכמעט זמן, באותו

 ללא־ השר הקרובים בחודשים יערוך
 אך דומה, מסע שרון אריאל תיק

 בתוך מעמדו חיזוק שונה: למטרה
 רפול נמנע היום עד החרות. תנועת

 תקופת רקע על שרון, את מלתקוף
 החלה מאז ובעיקר המשותפת, עבודתם
הלבנון. מילחמת

 הם, למקורביו רפול שפיזר הרמזים
 לציבור הפתעות כמה מכין שהוא

 את יפתח .הוא המילחמה. על ולשרון
 אחד רב בביטחון אמר בגדול,״ הפה

 שעות גבי על שעות ששוחח הצעירים
בליקחי־המילחמה. עימו ודן רפול, עם

 הטלוויזיה ערכה שנה לפני
 ללב״י. תרומות גיוס מבצע הישראלית

 מכירה עמדה לב״י־תרום במוקד
 אחרים. וחפצים תמונות של פומבית

 היה למכירה שהוצעו המוצגים בין
 בנגריה רפול שבנה מיוחד שרפרף

 שזכה השרפרף בתל־עדשים. שלו,
 לסימן אחר־כך הפך בכינוי.שרפרפול'

 פשט כאשר הגנרל־הנגר. של ההיכר
 חד־משמעית הודיע הוא מדיו, את

 לבית ומירצו זמנו כל את יקדיש שהוא
 שמך־זית, מכין הוא שבו שלו, הבד

השרפרפים. ולתעשיית
 מכין שלעצמו ספק עוד אין עתה

ביותר. הגדול השרפרף את רפול

בעלי־ברית

 מסמר הוא גם כזה ח'כ כי הסתבר סת,
 שמואל להוציאו. אי־אפשר ראש. בלי

 על־ בשעתו אולץ ה.אשכנזי' רכטמן
 לכלא. נכנס כאשר להתפטר, חבריו ידי

 שאינו הודיע ה.מארוקאי' אבו־חצירא
כך. על חולם

 וספרדים אשכנזים בין ההבחנה עצם
 ואבר מלכתחילה, זו לפרשה הוכנסה
 שלא לכך השבוע דאגו וחבריו חצירא

 מילח־ הוכנסה בכוח כימעט תישכח.
 אי־ להלן). (ראה לפרשה מת־העדות

ממנה. להתעלם היה אפשר

מרחביים יחסים
ם־גר״ס הצבעה

 אש״ח אירגוני סל
— הוסיעו אחד מילבד

 חד־משמעי אמון הביעו ד35ו
ערסאת יאסר של בהנהגתו

 ל־ חשוב, אך קטן, הישג זה היה
אש׳ף.

האת תחרות של במיצעד־הפתיחה
שחשי בהלסינקי, הבינלאומית לטיקה

 אולימפיאדה, של לזו קרובה בותה
 הכחול־לבן הדגל זה אחר בזה נישאו

 אגודת־ספורט של ודגלה ישראל של
אש׳ף. של

השלט נישא האחד הדגל ליד

השלט.פלסטיך. השני ליד .ישראל',
 עם השלימה הישראלית המישלחת

 שום המישחקים. מן פרשה ולא המצב,
בישראל. התחוללה לא סערה

 היתה אולם קסאו. המורדים
 להיות יותר טובה סיבה אש״ף לצמרת
 הלבנר בבקאע אמנם, השבוע. מרוצה

 לעת. מעת לסעור הקרבות הוסיפו נית
 מעוזי על הסתערו ולוב סוריה כוחות
 של המסווה תחת פועלים כשהם פת׳ח,

 פעם מדי זה. באירגון ה״מורדים'
 הבלתי־ הזרה לעיתונות הודיעו

ניצחונות. על מאומנת
 מחזיקים פת׳ח שכוחות העובדה

 חודשים שלושה במיזרח^לבנון מעמד
 מנותקים שהם אף הקרבות, פרוץ אחרי

 חשוב הישג היא כליל, כימעט שם
 ובע־ הסורים ערפאת. יאסר למנהיגם,
 מיבצר את מלסכן רחוקים לי־בריתם

 טריפולי, בעיר הפלסטינית ההנהגה
 אף שם הסוריים הכוחות בצפון־לבנון.

חשובות. עמדות של שורה פינו
 רבים שכוחות ה״מורדים' תיקוות

 אליהם יצטרפו העולם ברחבי בפת׳ח
 כל אך קפא. המרד לחלוטין. התבדו
 שדה־הקרב אינה הלבנונית הזירה

 ויאסר אל־אסד חאפט׳ בין העיקרי
 בעיקרו, צבאי אינו המאבק ערפאת.

 השבוע, ערפאת, נחל ושם פוליטי. אלא
מהדהד. ניצחון
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