
במדינה
העם

יהודית׳ ״שביתה
 הוסר כשנה סעס
 למהנדס מלו הציבור

גשריס. הסונה
שכיתות. של סוגים מיני כל יש

 ״שכיתה היא כיותר החבלניוח אחת
 העוברים אץ זו שיטה לפי איטלקית״.

 מפסיקים אינם וגם מעבודתם, נעדרים
 קצב־ את מאטיס רק הם לעבוד.
פועל. אינו דבר ששום כך, העכורה

 שביתה המציאה מדינת־ישראל
 לה לקרוא הראוי שמן אחר, מסוג —

 אחת פורצת זו יהודית״, ״שביתה
 על חוזרת היא בעונת־החגים. לשנה,
 בעונת יותר, מצומצמים בממדים עצמה

פסח־אחד־במאי־יום־העצמאות.
 כלכלית מבחינה לבטלה, גשר
 הנוראים", ״הימים הם אלה וחברתית,

 זה למושג שיש מזה לגמרי שונה במובן
בדת.

 די לא משתגע. כאילו כולו העם
 ראש- יומיים — הרישמיים בחגים
 לסוכות, ראשון יום־הכיפורים, השנה,

 ערבי־החגים בתוספת שימחת־תורה,
 גם עוסק שהציבור אלא ומוצאי־החגים,

״גשרים״. בבניין
למהנדס,״ הופך כולו ״הציבור

 בונים ״כולם העממית. ההלצה אומרת
 בין וחג, שבת בין נבנה גשר גשרים.״

 ולמעשה וחג, חג בין ושבת, חג
סופו. עד החודש מראשית
 השרותיס בראוי. עובד אינו איש

 מיפעלים מתמוטטים. הציבוריים
 שמנהליהם מפני נסגרים, שלמים

 העובדים את להוציא שמוטב מחליטים
 אותם להחזיק מאשר רישמית, לחופשה
בלתי־רישמית. בחופשה

 באמצע נסגרים הסופרמארקטים
 או לתפקד מפסיקים מישרדים היום,

בטלפונים. עונים איו בכלל, נסגרים
 מישרד, עם להתקשר שמצליח מי

נערר. ואלמוני איננו פלוני כי נענה
ה ״עונת אחרי באה זו עונה

 הציבור כל כמעט כאשר חופשות״,
 נמצא והבלתי־אמיר האמיד הישראלי

וצפון־סקוטלנד. יוון איי־ בין אי־שם
 מדינת־ישראל תשמ״ד. ראשית *י

 על חייה את החיה עניה, מדינה היא
ל פשיטת־רגל של עברי־פי״פחת

 לאסון. לגרום עת בכל העלולה אומית,
 השבוע שהשמיע נשיא־המדינה,

 בבחינת שהיו ריברי־הגות בטלוויזיה
 ),8 עמוד (ראה פוליטית שערורייה

 יציבה, ממשלה בו שאין יום, כל כי אמר
 הסכום אך עתק. סכום־ למדינה עולה

 הכרוך הנזק לעומת מתגמד הזה
 חורש במשך הישראלי המשק בשיתוק

ימים.
 תשמ״ד שגת של הראשון החודש

 כל על היהודית״ ״השביתה בהיקף עלה
 לשיא הגיע הוא לה. שקדמו השנים
חדש.

המירחמה
הבו*< גחון־

 ישראל, לממשלת תודות ^
 סתח מאוחדת לבכיו כל

!אחת ודהבנק לסחות
ישראל, את שוגאיס גולם

 לשחקן הוטה סוסשד מדינאי
 המאפשר מערך יואר הוא ?זוב: שח־מת

 שכולם יבין, מחלפים בין לבחור לו
•6י3םו

 הוא הןוך! מצן יואר גרוע מדינאי
 כל שבו במצג עצמו את מוצא

מאוד. 5ד?י לפניו, הפתוחים המחלפים,
 עצמם אח מצאו ישראל קברניטי

בלבנון. כזה במצב השבוע -
מ העולם כל אשמח. ישראל

 הצרות בכל ישראל את עתה אשים
ארץ־הארזים. על ירדו אשר

 מאחרי צה״ל חיילי ישבו השבוע
 חסרי־אונים מסתכלים כשהם האוולי,

הדרוזיק עיניהם. לנגד המתפתח במצב
)8 בעמוד (המשך

- ראזמית״ ת1אחד ״ממשלת

מי? את מרמה מי
 של המיידית השלילית תגווה ך•

 שיסעון העכורה, מיפלגת ירר1 1
 מנהיג־הליכוד של הצעתו על פרם,
 אחדות לממשלת להצטרף שמיר יצחק

 דעתו את רק לא שיקפה לאומית,
 אלא הרגע, באותו פרם של האמיתית

 במיפלגת־ הרווחת הריעה את גם
 זה. בנושא העבודה
כמו מובהקיס, אגשי־ימץ גם

וזמני) בהמשר לכן, מסתפק, רבץ
 כדי פרס, עם שלו העמדות תיאום של

 שמיר עם בפלירט שיתמוך רוב ליצור
תכסיסיים״. ״מטעמים

 זמן, להרודח רוצים ופרם רבץ
 מקווים הם עיקריות. סיבות משתי

הקוא את יתיש ממושך שמשא־ומתן
ויח חדשים בקיעים בה ייצור ליציה,

מבחינה הישגים. הבקיעים את שוף

 בזמן ממשלה להרכיב האפשר, ככל
לו• שהוקצב

רוצה אמי
 את לרצות הרצון גם פמו&ן, ךימייס.

 באורח התומכת דעת־הקהל,
 בממשלת־אחרות־לאומית. מסורתי
ערכית משמעות יש ״אחדות״ למושג

 שלהם. עמרות־הכוח על ורק אר
 המינויים שיטות מבחינת לפחות
 קיסר מעיו מהווים הם שלהם

 כוחם ובל , קולקטיבי קאליגולה•
 חלוקת על מבוסס המיפלגה בתוך

 הממשלתי במגגנץ טובות־הנאה
והציבורי.

 ברצינות חולם אינו מהם אחד אף
בל יעשו וכולם כלשהו, תיק על לוותר

שמיר שמ*ו>מ

חב בשבדה אח האירוניה, למרבה  שוללים העסקנים ש
 למגעים תקום. לוו שהיא להבטיח כדי רחבה, ממשלה

מדתקיס. להיות עשויים הבאים והשבועיים דינמיקה יש
 ממיסים שסייזר, אליהו
 ממשלתיאוד נגד יות

הליכוד, כדאשות לאומית
 אליה שהצטרסות נים

 קיומה עצם את גה
 כסי ,תיהעכודה, ...

היום. מוכרת שהיא
 ח״ג הוא המעי+ בועחגון החריג
 ריעות כדרכו, המביע, ין,3ר

 הצורר לפי הזד״ מושא שונות
 בשאיפתו הידוע אך לו,ש נוחיותוה

 הקייס• במימסד להשתלב הלא*חדשה
שרבץ, אלא שר-הניטחון. בתפקיד

 את השניים ידחו פנימית, מיפלגתיון
 סייד עליהם המאיים גנון, יצחק עידן
 הממשלה את ירכיב ששמיר אחדי

עולו, המצומצמת
סדה

 מיס׳ התור האחדות
 כאמצעיס כמערך,

הכי״מפו; לא

 לאקס צווי אינו והוא חץ, משה איננו
 בנוסח פוליטית*, .זנות של אירגוני

 דההעוב הרף דיין, של חצייודהקווים
 אידיאולוגית״ועיתית בליסד שתמר

 במשך ובעיקר מילזזמת־וזלכגץ, בזמן
ביירות. על המצור
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 ואנשי־מפ׳ם. יזגי-הענורד, המרכז,
 נמה תנסיסייט ניגימוקים יולעטו
 לשמע פנמים עדרבמ ייסמרבז אנשים

 •לא שמשאיומתן למשל! היונים׳ את
לסייע עשוי שמיר עט נאמת* על

אליציה

 המתח הפלג פרישת !
ללא' והצטרפותו ,

ח׳־כ '
במי מפ״נג מזכ״ל שנדטוב,

 וצא כריץ, בורד זאב איננו גם רנץ
ריגשית, ואפילו פוליטית תלד,

 מהם רבים עסקנים, של גוזלה בחבורה
המתנג אחדות-העגוחדלשענר, אנשי

 לממשלה המערך לכניסת כתוקף דים
הליכוד. בראשות

 מועמד עם רע-בפגישה שאץ הודיע
לתת די  י ״כדי הממשלה, לראשות הליכוד

 כזאת תשובה שלילית״. תשונה לו
 של והצהרתו נטלפץ, גם לתת אפשר

 למהלך הצטרפות אלא אינה שנדטוב
שמיר על להקשות שנוער הטאקטי.

 כמעט תגובה מעורר והוא חיונית,
 נקרב הסכמה של אוטומטית
, הרחב• והציבור עסקנים עיתונאים, ,

בלל יי*״ המשודך!בממשלו/ר.
 עצומה חשיבות מייחם שר־החוץ
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שמיר זה. בנושא מופרזת לגמישות ! ייי♦ ׳יור? יריי יהיי•* ׳וציי? ד■■•

 פתחתיקי-מ שחלוקת היטב מבץ
הקואליציה את לסכל עלולה למערך

1 ההתמודדות

יי ־׳בעיית

ראשי
 מיתריי בשמיר , .

ן, קצר(אריאל  אינם משה *ז
 פנודיט *יידור מרם

 לו ארוך) לטווח חפיתרון
 מנהיגיהליכוד

 3 עם ישלימו
 אס ספק׳ ללא *יגרם

 אף רובם שמיר. לממשלת
 עקרונות על מוויתור
 בלחצים * נגדו״ וזזתנחלות כהמשד

 או־ ולוא לוויתורים, המערך של
מדי מושאים קוסממיינדטאקמיים

ניים.
חושבים מן הליברליים, לשרי אשר

 נצורה כזאת, ממשלח להכשיל מאמץ
 הארבעה(ידיי מועדון את תקומם שלא

ם סנידור מנחם המסת  ח ומדני
 בתוך נוימן) דצחק זייגרמן דרור תיבת,

הליברלית. המיפלגה
 שההיטל" לול ש§רוד מביית

אגודת* תמ״י, הקטנות, גות

 ערג מרות נתור
די ח לוי. ד

 האירונית למינה
 שר העמלים שרוג
שהיא בוודאות להבטיח נדי רחבת
משלהם. דינמיקה יש למגעים תקום■

 עשויים הנאים והשנועיים
 נמו 4ומ*ניעינ הפוכות רני-ת סרתקיע

מעולה. בלשי ספר
ט ♦ י ל ח חטא, ש ת מ ת ש  סזשי א

יצקזנשזל.
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