
במדינה
העם

המערכות כר טירוף
 אחת ועדת-חקירה

 הבנקאיות לבנון, לכל:
האתיופית העליה והדלפת

 למנות השבוע הציע הליצנים אחר
וערת־חקירה.

 לעניין מיוחרת, וערת־חקירה לא
שתפ כללית. וערת־חקירה אלא אחר,

פרמננטי. באופן על
 בעת לאלתר. תטפל זו ועדת־חקירה

 השאלות שלוש בכל אחת, ובעונה
האקטואליות:

 אחת כררישת מילחמת״לבנון, •
השכולות: האמהות

 כפי הבנקאיות, המניות ויסות •
 והכנסת הממשלה השבוע שהחליטו

):47־46ו־ ג3־12 עמודים (ראה
 עליית בעניין ההרלפה פרשת •

 עמוד הנדון. מאתיופיה(ראה היהודים
).11־10 ועמודים 8

 כל כמו בדרגה. עולים אשמים
 נכונה זו גם במדינת־ישראל, בדיחה

 הרציניות־ הפרשנויות מאשר יותר
כביכול.

ש הפרשות, שלוש כל למעשה כי
 ורחוקים שונים כה בשטחים התחוללו

 כולן סובבות הן אחת. פרשה הן מזה. זה
 טירוף־ אחת: מרכזית הופעה סביב

הישראלי. המימסד של המערכות
 שאיש בעובדה מתבטאת זו תופעה

 על־סמך החלטות. קיבל מי יודע אינו
וכיצד. מה

 כל דבר. לשום אחראי אינו איש
לזולתו. האחריות את מגלגל אחד

 העניין טובות. הן הכוונות כאשר גם
 פשוט המערכת בפאשלה. מסתיים

 מן לגופו ענייו לשקול מסוגלת אינה
האופ את לברר הסוף. ועד ההתחלה

 הנכונה באופציה ביניהן ולבחור ציות
ענייניים. שיקולים פי על

 קטנוניים מיפלגתיים אינטרסים
מהלך. כל משבשים

הני נערך כאשר דבר. של ובסופו
מת משמע. תרתי שלאחר־המוות. תוח
מטורפת. מציאות גלה

 ועדת־ מינוי נגד אחד נימוק רק יש
 זמנה את תבזבז היא כללית: חקירה
המדו על יושבת היא כאשר גם לריק.

 חודשים במשך מסויימת פרשה של כה
 תוך וממצה. ארוך דו״ח לחבר וטורחת
לה נדרש איש אין האחריות. חלוקת

כא שמזוהה מי להיפן: מסקנות. סיק
בדרגה. עולה שם

האחרונה. בוועדת־החקירה קרה כך
 ושאתילא. צברה בטבח שטיפלה זו

העיקרי(״בעקי האחראי שרון. אריאל
שפמ מנהל הדור. כצדיק מתנהג פין")
 חתי־ את ומטיל האומה חשבון על טים

 ראש־ שגם עד ממשלת־ישראל. על תו
 לפניי. רועדים מחליפו וגם הממשלה
אחריו שנקבעה ירון. עמוס תת־אלוף

 הדמות איתן, רפאל בדרגה. עלה תו.
 בכנסת יושב בפרשה. ביותר האפלה
הדור. כמנהיג ומוצג
מטירוף־המערכת. חלק זהו גם

הסתדרות
מהסס המזב״ל

 על מאיים שרון
םהסתדרות, גם לוי

 החליט לא וקיסר
הסחירות ייערכו מתי

ה לוועידת הבחירות ייערכו מתי
הסתדרות?
 לאחרונה שירד הזה, בנושא העניין

 שסגן־ראש־ מאז שוב גבר במידת־מה.
מוע על הודיע לוי, דויד הממשלה,

הב לקראת הליכוד להנהגת מדותו
 אם ברור לא עדיין ז.2ה־ לכנסת חירות
 על כהכרזת־מילחמה שכמוה זו, הודעה

 אריאל על בחרות(וגם הנוכחי המימסד
 על לוי מצד ויתור פירושה שרון),

ההסתדרות. למזכ״לות המירוץ
 אחד זה. בנושא רבים היסוסים לו יש

חושש השאר שבין הסביר, ממקורביו

 אפילו לטווודארוך. בו ולתמוך שיך
 עיריית־צפת ראש נחמיאס, אהרון ח׳׳ב

 לבטיו. את מסתיר אינו ונץ־לשעבר,
 יוני תהליך לאחרונה עבר נחמיאס
 משחק שרבין טוען הוא וגם מסויים,

הליכוד. לידי ממש

 האדמה
רועדת

 טוענים יותר ציניים **שקיפים
 של המונית נטישה תהיה )■/שלא

 שר״הביטחון אם ״אפילו מחנה־רבין,
 של בגדה שרון אריאל זוועות על יחזור
.״1982 אביב

 היא רבין כמחנה החכרות
הביט לשר במיוחד. משתלמת

 מראש מוקצים מקומות יש חון
ח יתר ולכל לכנסת, ברשימה

 למישה מתגעגע בפירוש אני ך•[,
״ ס, רנ א ^  להעולם השבוע אמר //

 במערכת־ ביותר בכיר איש הזה
 במים־ היוני לאגף המקורב הביטחון,

במדי הבדל שום ״אין לגת־העבודה.
 יצחק מחליפו, לבין בינו הממשית ניות
 אנושי היה לפחות, ארנס, אבל רבץ.
 לפלסטינים הבין של יחסו יותר. ונעים
 פשוט הוא בלבנון ולאוכלוסיה בגרה
ומחפיר.״ ציני

 התנהגותו את ייחם הצעיר הפקיד
 שעבר שלם, דור של ל״תסביך רבץ של
 חטיבת־הראל קרבות ואת הפלמ״ח את

 היכרות מתוך העצמאות.״ במילחמת
 ״יש מהם שלרבים טוען הוא קרובה
 אנשים עם במגע קשות, נפשיות בעיות
בפרט.״ ערבים ועם בכלל,

 רבין של היחודית בעייתו לדבריו,
 הוא שר־הביטחון יותר. עוד חמורה
כמעט מאמין שאיננו חולני, חשדן

רביו במחנהמרד
 ח״כ את כוללת איננה זאת קבוצה

 למדעי- החיפאי הפרופסור וייס. שבח
 מחברי־הכנסת אחד הוא המדינה

 על להבין קשה אבל ביותר, החרוצים
״יונה״. להיות טענתו את סומך הוא מה

 הגובלת לויאליות, מגלה וייס
 עם האחדות לממשלת בהתלהבות,

 בכל הקואליציה עם מצביע הליכוד,
 שתמכה בהצבעה אפילו הנושאים,

 רוב השתמטו שממנה שרון, באריאל
 חברתיים בנושאים גם חבריו־לסיעה.

למדי. ימנית גישתו
 לרבץ, חם יחס מגלה עדיין וייס

 בישיבות ובפתקים בהצעות אותו מציף
 בכוח מורד בו לראות אין המליאה.

ברבין.
משקי מצפים זאת לעומת

 של לתגובותיהם בסקרנות פים
 יצחק של אחרים תומכים כמה

רביו•
 העולמית, תנועת־העבודה יו״ר

 מאוד מתקשה למשל. לקט, יחיאל
 עם היוניות עמדותיו את ליישב

 ביצחק רבת־השנים, העיקבית, תמיכתו
 ארן זלמן של דוברו שהיה לקט, הבין.

 את תמיד מסביר במישרד-החינור,
והמצי לרפ״י, העויין ביחסו עמדותיו

 כאלה. תיזות כמה הצדיקה השנה אות
מק רבץ של המודגשת הניציות אר

 הליכוד, לעמדות שר־הביטחון את רבת
להם־ לקט כמו לאיש מאפשרת ואינה

לקט עסקן
ימרוד אולי

 לחי- קל יותר הרבה מוסדות.
 הקטן רבין, מחנה כאיש בדור

יותר.
 ב״בוגדנותו', ידוע שפרס גם מה
 לאורו שיטתי, באורח בתומכיו ופוגע

 שר־ כמו אישים שלו. הקאריירה כל
 נמיר, אורה ח״כ צור, יעקב הקליטה

 אמיר, וז׳אק נחמיאס אהרון וייס, שבח
 למישרות הגיעו עצמו, לקט יחיאל וכן

רבץ. בזכות בעיקר בכירות
 בחירה הליך הזה במחנה אין

רשי הגיש פשוט רבץ כלשהו.
 היתה שלא כשיטה לפרס, מה

 פיאודליים הסדרים מביישת
מסורתיים.

 מתאמתת הצינית הגישה כרגיל,
 הרטי־ בכולם. לא אבל המיקרים, ברוב
 מישרה־ מתיר וגוברות ההולכות נות

 נמיר אורה של הגלוי המרד הביטחון,
 של החשאיות־יותר וההתבטאויות

 מעידים אלה כל — אחרים תומכים
 ביקורת מפני חסינות אין שלרבין
חסידיו. של ביותר נוקבת
 מאוד, ובקרוב לגלות, עלול רבין

 העובדה, רגליו. תחת רועדת שהאדמה
אנשי הם הרחב בציבור אוהדיו שרוב

לניר.״ לניבה מחוץ ״אולי באיש,
 אנושי קשר לקיים חוסר־יכולתו

 אותו. מבודד עובדיו צוות עם רגיל
 עדיין רבץ מרירות. מלא הוא ״ממילא

 לו. שייכת שראשות־הממשלה מאמץ
 שימי ראש־הממשלה, לבין בינו הפער

 אישי אלא פוליטי, איננו פרס, עוז
 גזל שפרס מאמין עדיין רבץ בלבד.
 בעזרת מנהיגות־המיפלגה את ממנו

אפלות. מזימות
בתפ פרס של היחסיות ״ההצלחות

 ברווז אלא אינן שרובן — קידו
 שר־הביטחון את מוציאות — עיתונאי

 התנהגות ומעודדות משלוות־נפשו.
 שאינני שונים, בתחומים שלו חריגה

 הדרך עליהם. לדבר מסוגל או מוכן
 של הירצחו על במישרד דיבר הוא שבה
 פאהד לשעבר, עיריית״חברון ראש

הת לא חלחלה. בי עוררה קוואסמה,
 בכנסת דיבר שהוא לשמוע כלל פלאתי

 פחות נכבדות או נכבדות על,משפחות
 בדיוק זהו ראשי־ערים.׳ שיבחרו בגדה,

 במהלך רגילים, אנו שאליו הסיגנון
ושומרון. ביהודה רבץ של סיורים

 שהאמינו במישרד, אנשים ״כמה
לי וינהיג רפורמות יכניס שרבץ

 התייאשו כבר בשטחים, בראליזציה
 הר מנאום מאוד התרשמנו לחלוטין.

 ששת מילחמת אחרי שלו הצופים
כתב הזה הנאום את גם אבל הימים־,

 ,דוקטור התואר הענקת לרגל *
 בהר■ באוניברסיטה לרבץ כבוד•

הצופים.

 ח״כ (כיום מורלה ראשי, קצץ־חינוך
און).״ בר מרדכי

 לשחק
הליכוד לידי

 גם השפיעה רבץ של תנהגותו ^
רבץ״. ב״מחנה מאנשיו כמה על 1 1

 ועדת־העבודה־והרוו־ ידר
 כו מרדה נמיר, אורה ח״ם הה,

בגלוי.
 פעילה חברת־כנסת היא נמיר
 בעיקר כה עד ובלטה ביותר, וחרוצה
 הוכיחה הדיונים בכל חינור. בנושאי

 הניפה היא ואמיצה. הומאניסטית גישה
 ״החזרה תהליך נגד נס־המרד את

 במישרד שפשה הקולקטיבי״ בתשובה
 השר של בניצוחם והתרבות החינוך
שמואלי. אליעזר והמנכ״ל, המר זבולון
 מכל בהשמצות הסתכנה גם היא

 של המיתוס את כשניפצה הצדדים,
 כדמות איתן, רפאל לשעבר, הרמטכ״ל
 ידידה רבץ, נגד יצאה עתה חינוכית.
ובל בשטחים מדיניותו בשל הוותיק,

בנון.
 למימסד יחסה את הפגינה נמיר
 הח״כית כשהיתה גם במיפלגה הוותיק

 ממיפלגת־העבודה היחידה היהודיה
הירד מישלחת את לפגוש שהסכימה

נמיר ח״ם
גלוי מרד

נחמיאם ח״ב
מתלבט

הפולי במאבקים לו תסייע לא חרות,
 על־ בקרוב עליו שייכפו המרים, טיים

כאחד. ו״ידידיר יריביו ידי
■ ברעם חיים

עו זאת פגישה במישכן־הכנסת. קים
רבץ. של חמתו את ררה

 במחנה- אחרים אישים גם
מתלבטים. רבץ

וייס ח״ם
ימרוד לא

 לרוץ יחליט שרון אריאל שדווקא לוי
 לסיכויי קשר כל בלי להסתדרות.

 יהיה שרון שאם ספק אין ההצלחה,
 עצום. בפירסום יזכה הוא המועמד.

 לבחירות עד בכותרות יצוף ושמו
 זה, מצב למנוע מעוניין לוי לכנסת.

 הבחירות בהקדמת שלו האינטרס ולכן
ברור. אינו להסתדרות

 החדש המזכ״ל לגבי הדברים שונים
ישראל המערך ח״כ ההסתדרות, של

 בלתי־מבו־ באשראי זכה קיסר קיסר.
 סוף- משראו לרווחה, נשמו ורבים טל,
 ירוחם הקודם, המזכ״ל של גבו את סוף

 מהותי שינוי שום חל לא אך משל.
 בנכונותה או ההסתדרות, בתיפקוד
 השכירים, של האינטרסים על להילחם
בשנ אחוזים בעשרות נשחק ששכרם

 העובדים חברת גם האחרונות. תיים
מנו ונשארה עמדות, באותן מחזיקה

השכי העובדים לכלל לחלוטין כרת

לפועליה־שלה. וגם במדינה, רים
 מחייב הישר השכל ונגד. בעד
הא עתה. כבר בבחירות ירצה שקיסר

 התרחש, לא עדיין האמיתי הכלכלי סון
 קיימת. עדיין הליכוד עם והממשלה

 מערכת־בחירות ותוך זה, במצב־דברים
 לזכות קיסר אולי יוכל יחסית, שקטה
 לא־ בהקטנה כלומר כלשהו, בהישג

בהס המערך של הרוב של משמעותית
הב דחיית עלולה זאת לעומת תדרות.

 קיסר את להעמיד השנה לסוף חירות
הקוא במיוחד. קשים מצבים לפני

האינ להתפרק, בינתיים יכולה ליציה
 לגבור, האבטלה שוב, לגאות פלציה

ש לשיאים, להגיע ברחוב והתסיסה
 תחילת מאז ישראל ידעה לא כמותם
.50ה״ שנות

 הנתונים לכל היטב מודע קיסר
חיים ח״ב בהם לסיעה. וחבריו האלה.

)8 בעמוד (המשך
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