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בירקון להתרחץ רוצה מי ★ 11המפא״

1977 בחירות אחרי
הליכוד ניצחון

 המשתתפות הרשימות מן רבות
 את למעשה יונקות בבחירות עתה

 מבחינת הן ההוא, ההישג מן השראתם
 תוכנן. מבחינת הן להתמודד, העזתו
 וייצמן עזר אליאב, לובה ר״ץ, שינוי,
 היו לא ושל״י) ד״ש מוקד, כן (ולפני
 לולא להתמודד, דעתם על מעלים
 אחד כל היסטורית. דרך פריצת־ אותה
שהיה המסר מן חלק לעצמו אימץ מהם

אז. בפינו
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 לואיט, רי ג הקומיקאי הטרט, מגיבור לבקש מיהרה והיא שלישיה ילדה מבטוול הפתעה: היתה ואכן להפתעות.

 הממוזג חן קולנוע אולם את שמילא הטרט, בהמשך שקרה מה אב. לה שאין שלה, בשלישיה ויטפל עליה ירחם כי
חמישיה. - וילדה היא גם הרתה שאשתו עד בתפקידו, כל״כך הצליח לואיט שגירי היה, בתל־אביב) חידוש (אז
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 והמינהלה: המערכת ♦ הישראלי החדשות שבועון הזה״, ״העולם
 ♦ 136 תא־דואר .03־232262/3/4 טל. ,3 גורדון רחוב תל־אביב,

 עורך ♦ איתז דוב עורך־מישנה: ♦ אבגרי אורי הראשי: העורך
 וגיורא ישראלי ענת ביתוב: עורכי ♦ שנון יוסי תבנית:

 ♦ מנשה וציפי סרגוסטי ענת צפריר ציון מערכת: צלמי ♦ נוימן
 ♦ סיטון אברהם המינהלה: ראש ♦ שביט יפתח דפוס: עורך

 בע״מ הזה״ ״העולם המו״ל: ♦ זכרוני רפי המודעות: מחלקת
בע״מ ״גד׳ הפצה: ♦ תל־אביב בע״מ, החדש״ ״הדפוס הדפסה: ♦

 1965 בחירות אחרי
תקדים ללא פריצת־דרך

 עורך הייתי שנה כעבור חייל. עדיין
 העולם סיקר ומאז — הזה העולם

 1955מ־ בחירות, מערכות תשע הזה
.1981 ועד

 הישנים, בגליונות השבוע עיינתי ו
 מאותן אחת כל ואחרי לפני שהופיעו ד

 כמה עד לדעת שוב ונוכחתי מערכות,
 ימי־הראשית, מאז המדינה התפתחה

ולרעה. לטובה
השערים, על אז שהופיעו הדמויות,

 מנהיגים של שלם דור מזמן. נעלמו
 משה בן־גוריון, דויד — לעולמו הלך

 את שהסעיר מאיר.'אדם גולדה שרת,
 כמעט נשכח לבון, פינחס כמו המדינה,
 יתקשו 1984 ממצביעי ורבים לגמרי,

 סערו מה על להבין, שכן כל ולא לזכור, -
.1961ב־ הרוחות כל־כך

 דומיננטית רמות שהיה בגין, מנחם
 נמוג האלה, מערכות־הבחירות בכל

כרוח־רפאים.
 כי שנים 25 לפני רעתו על העלה מי

רשימה בבחירות תופיע 1984ב־

,7׳
 כה עד שהתקיימו הבחירות בל

בשבוע. השלישי ביום נערכו בישראל
 במצב תמיד אותנו העמיד הדבר

 של בשבוע להופיע טעם היה לא קשה.
 התוצאות על לדווח מבלי בחירות
 את תמיד דחינו אותן.,לכן ולנתח
אחד. ביום הגליון הופעת

 זו. מצרה פטורים אנחנו השבוע
 השני. ליום משום־מה, נקבעו, הבחירות

 יופיע הזה העולם של הבא הגליון
 כדי ויום, ולילה יום נעבוד כרגיל.
התוצאות. ניתוח את בו לכלול
 תוצאות שתהיינה לכולנו מאחל אני
 את לפרש יוכל קורא וכל — טובות
להשקפותיו. בהתאם בעצמו, הפסוק

׳;תשעמערפות
מדתקות

 לכנסת הבחירות נערכו איטר1
הייתי ,1949 בראשית הראשונה, ,

 פאשיסטי מצע בעלת מובהקת, גזענית
 מאיר של זו כמו ובלתי־מוסווה, גלוי

 המחנה כי דעתו על העלה מי כהנא?
 מלוכדת ברשימה פעם שהופיע הדתי,
רבים? כה לרסיסים יתנפץ אחת, גדולה

 מיפלגה הופיעה 1965 של בבחירות ־
 האלילים מן רבים ובה רפ״י, חדשה,

 בן־גוריון, המימסד: של התורניים
 נבון יצחק דיין, משה פרס, שימעון

 עשרה רק קיבלה כאשר ועוד.
 עוד נדהמו הם רבים. נדהמו מנדאטים,

 ונעלמה זו מיפלגה שקעה כאשר יותר
 אז לנחש היה יכול לא איש הבמה. מן
 כולו, המערך על ישתלטו אנשיה כי

 שיעור לאין עתה עולה השפעתם וכי
הכל־יכולה. מפא״י יוצאי של זו על

 התפעלו 1927 של הבחירות למחרת
 הרשימה של הפנטסטי ההישג מן הכל

 מן איש ידין. ייגאל בהנהגת החדשה
 כי דעתו על העלה לא אז המתפעלים

 ד״ש תיעלם הקדנציה אותה בתום כבר
 רק אחריה בהשאירה היתה, כלא

תהומית. ואכזבה מרים זכרונות
 מקוראי רבים השתתפו 1965ב־

 • אז שהיה פוליטי במיבצע זה שבועון
 1 רשימת של הקמתה חסר־תקדים:

 יש קמה היא חדש. כוח — הזה העולם
 .עד שנחשב דבר לבצע והצליחה מאין,

 קודש־ ,לכנסת לחדור אפשרי: בלתי אז
ההיס המיפלגות של הקדשים
טוריות".

 צמרת — השניה העליה ימי מאז בארץ
 כמנהיגת ששיגשגה מיזרח־אירופית

הציוניות. המיפלגות
 כמיליון לארץ הביאה זו צמרת

 כמחצית מהם שנה, 11ב־ חדשים עולים
 לה היתה האיסלאם, ארצות מבני !

לשי לגרום שאפשר הנאיבית האמונה
 האוכלוסיה, בהרכב כזה מהפכני נוי

 ה־ מהות את במאומה לשנות מבלי
הרכבו. ואת שילטון

 הרגע מן פטאלית. טעות זאת היתה
 היה בארץ, התבססה השניה שישראל

 בגודלה להשתמש תנסה כי טבעי זה
 מושכות את בידיה לתפוס כדי הכמותי

 כי לקוות היה יכול לא איש השילטון.
 השיכבה אלה, עולים אלפי מאות

 הכלכלי בתהליך ביותר המקופחת
— לאורך־ימים ישתקו הישראלי,

 אם שאל הוא אז פיתאום. מה לו, אמרתי
 עליו! תראו לא. אמרתי אז דיילת. אני
 מפני חבל, שבאמת לי אמר הוא אז

 לא שזה לו אמרתי אז גוף, לי שיש
 המון. לי אמרו כבר באמת אבל עיסקו.

 הזאת הגימנסיה את כבר כשאגמור רק
 עם הייתי פעם שיהיה. מה תראי ואז

 עם הייתי שלא ואפילו הנבלה, אחותי
 תדע שהיא רציתי לא שלי, הביקיני

 והיא עליי, הזמן כל הסתכלו לי. שיש
 כאילו תפסיקי. עלי צעקה הזמן כל

 להשתגע אפשר בחיי, משהו. שעשיתי
 שלה הבנץ מה יודעת לא אני ממנה.
 אלי נחמד הזמן כל הוא אבל בה. מוצא
וזה״. חתיכה שאני ואומר
 אני אבל זמן המון עכשיו לי יש

 לשום זמן פעם אף לי אין מתפוצצת.
וקוראת לים המון הולכת אני רבר.
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 תיכף נותנים העצמות ואת הבשר,
לחיות!"

 אורי שחיבר השבוע חרוז •
 התיאטרון של החדשה לתוכנית סלע

מתר כיצד ראה קוזלוב סמבטיון:
 הוא / ובדון בדנייפר היהודים / חצים

 אפילו לרחוץ / רוצים הם כי ידע לא
בירקון.

השבוע פסוק
 קנת, מקם המחוזי השופט •

 שנאשם סת״ם, סופר של בפסק־דינו
 עוסק אתה .אם סיפרי־תורה: בגניבת
 תגנוב ואל אותם תכתוב תורה, בסיפרי
אותם!"

 1138 הזה״ ״העולם
22.7.1959 תאריך:

שמעת? התחתנה, בארדו בריג׳יט המון.

אנשים
 השבוע השני היום כל במשך •

 סגור בתל״אביב כסית בית־הקפה היה
 אבל בגלל זה היה לא אולם וריק.

 איש־ חצקל רבים. שחשבו כפי כלשהו,
 למבקרים, בית־הקפה את נעל כסית
 החתונה, צסיה. בתו, נישואי לרגל

 נערכה איש, 2500 הוזמנו שאליה
 הסביר דווקא. התל־אביבי בגן־החיות

 .זה הנישואין: חגיגת מיקום את חצקל
 בו לארח שאפשר בעיר היחיד המקום
 האורחים אחד אנשים." הרבה כל־כך
 הזאת העובדה את להסביר העדיף
את אוכלים נוח. יותר פשוט .זה אחרת:

 בכתבת־השער עסק עתה, 25 לפני השבוע שראדדאור הזה״, ״העולם גיליון
 סרוץ אחרי המדמה ברחבי שהתפשטו עדתי, רקע על המהומות בהמשך שלו

 הכותרת תחת התייחס, ״הגדוד, העורך,׳ מדור • בוודי־סאליב המהומות
 הצבעה לכפיית כמכשיר הצבאי המימשל יוזידות לניצול הצבועי-, ״המימשל
 סיפור־אהבה על • מפא-י השילטון, מיפלגת למען הערבי הרוזוב על בבחירות

 הערבי את שהוליכה אהבה מעברה, בת ובין עומר, מעיד טייבה, הכפר בן בין
 הכותרת תחת פורסמה לחולי־רוח, לבית־החולים היהודיה ואת לבית־הסוהר

ואדי־סאליב. אסירי תליון: בשער • תאהבת־ התחננה — אותי■ ״.איפרו

 בעזרת הוותיק, הישוב ראשי כאשר
גרוריהם, של קטנה־יחסית שיכבה

 חפירות מיטב את לטובתם מפקיעים
לארץ. הזורם ההון של קולוניאלית נוילחנוה

 חביות עשרות חיכו כאילו זה היה
 הקטן לגפרור רק אבק־שריפה של

 נתן ואדי־סאליב הפתיל. את שידליק
 מן הבערה פשטה והשבוע — האות את

לנגב. ועד הגליל
 הוותיק הישוב התעורר אחת בבת

 עומד הוא כי לדעת ונוכח מתרדמתו,
 קולוניאלית מילחמה של בראשיתה
 ביחס לטעות היה אי־אפשר מכוערת.
 נשאה היא — זו מילחמה של למהותה

התקו של האופייניים הסימנים כל את
 נגד וחלשים מקופחים מעמדות ממות

 בה התקוממות ועשירה, שלטת שיכבה
 המרירות. על עדתית מתיחות נוספת

הכלכלית.
 אין כי במאורעות, תרון לא .העיריה

 ראש הצהיר עיקר,״ כל ערך להם
 זה היה בזילזול. באר־שבע עיריית
 לו היה כדאי כי מאוד. מסוכן זילזול

 לדון טוביהו, דויד לראש־העיריה,
 הם בעירו. המאורעות על ולחשוב
 לשילטון הקץ ראשית את מבשרים
מייצגה. שהוא השיכבה

 הוא ונמרץ, רב־פעלים איש טוביהו,
השולטת הצמרת של אופייני נציג

לחת׳ מיכתביס
בברכה טיפעשרה

ה צורת של דוגמה עוד
 ממחזור צעירה של התבטאות

 על־ידי שהונצחה כסי ,1959
רותי:
 באמת. לים הולכת לא את למה

 שאני כמה אותי תראי אותך. תראי
 שאני אומרת אמא׳שלי יופי. שזופה
 בואי בחיי... מארוקאית, כמו נראית

 תעזבי באמת אויש, נו. לבריכה,
 שם עכשיו אני נורא. שם יופי שטויות

 זה אותי. מעניין לא זה בבוקר המון.
 רוצים שבאמת וכאלה ילדים בשביל

 נורא אז בשתיים. באה אני לשחות.
 חבובים בחורים מיני כל יש נחמד.
 איתי. להתחיל מנסים דווקא הם נורא.
 השתגעתי. לא להם. עונה לא אני אבל
 הדוגמניות. וגם גם. שם הדיילות וכל

 לי כשישבתי שפעם, אחייה, שכה
 אלי ניגש איפה, יודעת את למעלה,
אז דוגמנית. אני אם אותי ושאל מישהו
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