
במדינה
העם

אליל רופאי
 היכן יודעים המומסים כל

 איש אד המחלה. מוקד
כה לנגוע מעז אינו

 את השבוע עניין לא דבר שום
הכלכלי. המצב מלבד הישראלי האזרח
 טובים עובדים של שרמת־המחיה בעוד

 לקו־העוני עתה מתקרב ומועסקים
מבוה ואזרחים ),7־6 עמודים (ראה

חסכונו את להבטיח איר תמהו לים
 (ראה לשעת־צרה הזעומים תיהם
הפו המישחק התנהל והשקל), אתה
כרגיל. ליטי

 ההסתדרות ראשי כי האמין לא איש
 פני לשינוי אמת של מאבק ינהלו

 שמזכ״ל בלבד זה לא המדיניות.
איש הוא קיסר, ישראל ההסתדרות,

 מופלג, ואיש־מיפלגה מובהק מנגנון !
 קונצרן היא כולה שההסתדרות אלא

וסותרים. שונים אינטרסים בעל אדיר,
 מרד יתגבש אם היתה השאלה

 ראשי את שיעמיד עובדים, של עצמאי ,
 על לרכוב הברירה לפני ההסתדרות י

 התחילו בשכונות לטבוע. או הגל
 מרד של ראשונים סימנים להסתמן

 לא השבוע אך )37־35 עמודים (ראה
 ציבורי נחשול לכלל יגיע אם ברור היה

 בהחנקת רב נסיון יש להסתדרות גדול.
 פורקן מתן על־ידי כאלה מרידות

ובהפגנות־סרק. בדיבורים
 אחרי הצד. מן עמדו הליכוד אנשי

הע ואחרים שרון אריאל לוי, שדויד
 התנגדו שהם המסר את לציבור בירו

 יכלו הם החדשה, הכלכלית לתוכנית
 לא הם התוכנית, תצליח אם להמתין.
 תבוא התוכנית, תיכשל אם ייפגעו.
שעתם.

 הגושים שני תקועה. מערכת
מו הם כאילו פנים העמידו הגדולים

 הליכוד אנשי הממשלה, לפירוק כנים
 מטה״ של שלד הקימו שהם הדליפו
 של הקטנים המסיתים ובו בחירות,

 רייסר, מיכאל מילוא, (רוני המיפלגה
 הדליף כן לפני קליינח. מיכאל
 אנשי־ של פגישה שנערכה המערך

 המטרה אותה למען שלו, ההסברה
שב היתה ההפתעה שידור). (ראה
 שמו גם הופיע מודלפת ידיעה אותה

 שהוא רמז תוך — שריד יוסי של
 תוך למיפלגת־האם, זה במיקרה יחזור
 שכבה שמנהיגתו — ר״ץ פירוק

 עמודים (ראה בבית־חולים השבוע
בהתקף־לב. שלקתה אחרי ),9־8

 שהמערכת היא הפשוטה האמת
 בחירות לערוך אי־אפשר תקועה. כולה

לפי־ רוב בכנסת שאין מפני חדשות,
 בה להקים אי־אפשר כמעט זורה.

מוצק, בסיס בעלת מצומצמת ממשלה
 לתמיכת להזדקק המערך סירוב בגלל

 גישה ערבים. בוחריהן שרוב הסיעות
 ועשויה בבעליה, מתנקמת זו גיזענית
 השילטון את היום בבוא להעביר
הגיזעני. הימין לידי במדינה

 שונה היה המצב המנתח. איזמל
 היתה אילו המישורים, בכל לגמרי,

 תוכנית לגבש מסוגלת הממשלה
 הולך אמיתי. פיתרון בה שיש כלכלית,
ופו מומחים של קונסנזוס ומתגבש

 תוכנית של טיבה לגבי ליטיקאים
 דראסטי קיצוץ עומד במרכזה כזאת.

הנדון). תקציב־הביטחון(ראה של
 יצחק השבוע עמד כאשר אולם

 התנועה של הוועידה בימת על רבין
 זו תיקווה החניק המאוחדת, הקיבוצית

מב תמונה צייר הוא באיבה. בעודה
 ב־ ,הביטחון התמוטטות של הילה

היה, שכבר הקיצוץ(הדמיוני) עיקבות
 יהיה אם המדינה, לקיום סכנה וניבא
 את תיאר כך לשם ממש. של קיצוץ
 סכנות והעלה עולמית, כמעצמה סוריה

בדיוני. במדע שגבלו
 מגמתי תיאור להפריך העז לא איש

הסתכ שהמדינה בעוד זה. וחסר־שחר
 שבין הבידורי בוויכוח כמרותקת לה

 בתוכנית קיסר, וישראל מודעי יצחק
 בו שיש דבר נאמר לא שבו מוקד,
 של הממארת למחלה ממש של פיתרון
רבין של זה נאום הרי הישראלי, המשק

 אך עצמו. הממאיר הגידול את חשף
המנתח. לאיזמל לקרוא העז לא איש

מדיניות
האמת רגע

 שליחות לא? או ייפגשו
הקריטי. המיבחן היא מרפי

 תמות תידחה, 8א
השלום יוזמת

 את לגמרי השכיח הכלכלי המצב
במרחב. מהלכי־השלום

 שליחו מרפי, ריצ׳ארד היה החודש
 שולץ, ג׳ורג׳ האמריקאי שר־החוץ של

 מישלחת עם בעמאן להיפגש אמור
ירדנית־פלסטינית.

 מינה כבר מוסמכות, ידיעות לפי
 החברים זו. בוועדה נציגיו את אש״ף

 אל- רשאד המיועדים: הפלסטיניים
 אל״נתשה עבד־אל־נבי מעזה. שווא

 שלושתם משכם, כנעאן סעיד מחברון,
 ערפאת־ בהסכם התומכים מתונים
 אליהם ישראל. עם ובשלום חוסיין

פלסטי אישים שני להצטרף צריכים
הפלסטי הלאומית המועצה חברי ניים,
נית.

 ירדן, — המעורבות הארצות בכל
 ועיראק, סעודיה גם ובעקיפין מצריים,

 בנשימה עוקבים — אש״ף בחוגי וכן
 האמריקאיים המהלכים אחרי עצורה
 הבירבו־ תקופת עברה כי ברור הבאים.

לאמרי המיבחן שעת והגיעה רים,
לא. או לפגישה יבואו קאים.

הדלי בירושלים סאשיסטי. חוק
 וכי תתקיים, לא הפגישה כי השבוע פו

 העניין. מכל נסוגה ארצות־הברית
שהאמרי אמרו בירושלים ציניקאים

 יפוצצו עצמם שהפלסטינים קיוו קאים
 עכשיו, יותר. מוקדם בשלב העניין את

 מתמיד ערפאת יאסר כי מתברר כאשר
 מוכנים האמריקאים אין שלו, בקו

ישראל. עם לריב
 הקיצונית, עמדתה את להבהיר כדי
 שולחן על השבוע ממשלת־פרס הניחה
 כמעט אופי בעלת הצעת־חוק הכנסת

 והאוסרת במחתרת, שהוכנה פאשיסטי,
 הקשור אדם עם ישראלים של מגע כל

תשקיף). (ראה באש״ף
 שמועות נפוצו עצמה בוושינגטון

 מרפי של שליחותו כי האומרות
״תידחה״.

במיב־ האמריקאים ייכשלו אכן אם
להתמו להביא הדבר עלול הזה, חן

 ערפאת, כולה. יוזמת־השלום טטות
על לעלות בקושי עמיתיו את ששיכנע

 שאין שטענו הספקנים פני מול זו, דרך
 מבוייש ייצא האמריקאים, על לסמוך

 מובארב וחוסני חוסיין המלך מהעניין.
קשה. מכה יספגו
 נשיא יהיה העיקרי הקורבן אך

 שארית את שייאבד ארצות־הברית,
הערבי. בעולם יוקרתו

הכנסת
בית־המישפט ביזוי

 במו גראית הצעת-החוק
 נגד היא בדיחה;

ערבים ונגד גיזעגות
 כתובה. חוקה אין למדינת־ישראל

 זו כמו שיטה, גם בה אין ממילא
 המאפשרת בארצות־הברית, הנהוגה

 חוק לבטל העליון לבית״המישפט
מנו הוא אם הכנסת, על־ידי שהתקבל

החוקה. לעקרונות גד
 בל־ חוקה מעין בישראל יש אולם

 על־ נקבעו שעקרונותיה תי־כתובה,
 כ״עקרונות־ העליון בית-המישפט ידי
מישפטיים". על

 התנגשות עתה צפויה זה במישור
 הצי הגורם: ובית־המישפט. הכנסת בין

 בגיד להילחם המתיימרת עת־חוק,
 למטרה למעשה שנועדה אך ענות,
לגמרי. שונה

 (תיקון הכנסת יסוד: חוק שמה:
ס  לחוק־העונשין מתלווה והיא ),12 מ

ס (תיקון  של עונש המטילה ),24 מ
גייזענית. הסתה על שנתיים

 הבעיה מצלצלת. סטירת־־לחי
 חבורת־העסק־ כאשר לראשונה עלתה

ה בוועדת־הבחירות שהתקבצה נים,
 המתקדמת הרשימה על אסרה מרכזית,
ה לכנסת בבחירות להשתתף לשלום

 לבית־המישפט פנתה הרשימה זז.
העליון.

בע התברר בבית־המישפט בדיון
 שום ועדת־הבחירות בידי היו שלא ליל

 חב־ הרשימה. נגד מבוססות האשמות
 מעורפלים דברים השמיעו רי־הוועדה

 ראשי של נסתרות״ ״מזימות על
הער לראשיה היתה הרשימה(הכוונה

 כהן גאולה טענה כך בלבד). ביים
 למעשים מסווה ״תשמש שהרשימה

חוקיים". בלתי
 העליון בית־המישפט שופטי חמשת

 אחרי פה־אחד, ההחלטה את ביטלו
 זאת היתה דקות. עשר של התייעצות

 את אך לוועדה. מצלצלת סטירת־לחי
 כעבור רק פירסמו להחלטה נימוקיהם

 מונומנטלי בפסק־דין חודשים, עשרה
חוקתי. סימן־דרך לשמש שנועד

יתמלא!״ זה ״אריטו־טו

וידיד* סרס ראש־ממשלה
בדיחה כל מתגשמת במאוחר, או במוקדם

 פירסום בשעת לכנסת. אזהרה
 על מונחת היתה כבר פסק־הדין

 ממשלתית, הצעת״חוק שולחן־הכנסת
 ועדת־הבחירות את להסמיך שנועדה

 היו השופטים בעתיד. רשימות לאסור
 כללו כן ועל היטב, לכך מודעים

 לכנסת, מפורשת פניה בפסק־הדין
כזאת. לחקיקה הנחיות וקבעו

 ״הבעיה ברק: אהרון השופט קבע
 חקיקה. אותה של תוכנה היא העיקרית

 פני על הקיים המצב עדיף בעיניי,
 פגיעתה אשר בלתי־מאוזנת, חקיקה

התו על לעלות עשויה בדמוקרטיה
הדמו לתהליך ממנה הצומחת עלת

קרטי."
 השופט בפירוש הצטרף זו לאזהרה

 בית־ נשיא ואילו בייסקי, משה
 את הרחיב שמגר, מאיר המישפט,

 קבע, שבו ארוך, בקטע כר על הדיבור
 יסיג, לא ״בית״המישפט השאר: בין

 אולם המחוקק, של גבולו את כמובן,
 הזהירות את ונדגיש שנחשוב ראוי

 שהחקיקה כדי דא, בכגון המתחייבת
 תיצור לא — עליה יוחלט אם —

אליה. מתכוונים אנו שאין תפנית
 מקום יש כי שוכנעתי ״...לא

 אמות־ ולקביעת האמיתות מן לנסיגה
 להגביל כדי בהן שיש חדשות, מידה
הברו מביטוייו אי־אלו מהותי באופן

 הדמוקרטי, המישטר של והגלויים רים
 אצלנו מקובלות שהיו תפיסות פי על
כה." עד

 ברורה. הכוונה אך עדינות, המילים
השופ פנו מאוד, נדירה שהיא בצורה

 אותה להניא כדי הכנסת אל טים
 על כבר המונחת הצעת־חוק, מלחוקק
שולחנה.

הצ־ ואגודת־ישראל. כנענים
ההש את למנוע אמורה עת־החוק

 העוסקת מרשימה בבחירות תתפות
 המופנה זה, קטע גיזענית״. ב״הסתה

 כהנא, מאיר של תנועתו נגד בגלוי
 לגמרי, שונה למגמה כסות רק משמש

 לוועדת־ ניתנת שם בהמשך. המפורטת
 מעסקני־מיפלגות) הבחירות(המורכבת

 ״יסוד כשיש רשימות לפסול הסמכות
 מסווה תשמש הרשימה כי לחשש סביר

 אותה — בלתי־חוקיים״ למעשים
על־ידי שהועלתה עצמה הטענה

 המתקדמת, הרשימה נגד כהן גאולה
 ► בית־ על־ידי וכל מכל ושנפסלה
המישפט.
 בה שיש רשימה גם פוסל החוק
 כאמור המדינה של קיומה ״שלילת
 מדינת־ישראל". הקמת על בהכרזה

 גורמים בבחירות לשתף שאין מובן
 ואת המדינה קיום את השוללים
 גם עמדו כך על הדמוקרטי. המישטר

 בהכרזה ״כאמור המילים אך השופטים.
 מאפשרות מדינת־ישראל" הקמת על

 פסוק על שמערער מי כל של פסילה
 במגילת• אחר או זה אידיאולוגי
 תוקף לו שאין מיסמך — העצמאות

חוק. של
מקב אינה למשל, אגודת־ישראל,

כנ המדינה. של הציוני האופי את לת
 היהודי. לאופיה להתנגד יכולים ענים
 מדינה להקמת מתנגדים הליכוד אנשי

 תומכת שהמגילה בעוד פלסטינית,
 הקמת על האו״ם בהחלטת בפירוש

 ישראל. מדינת לצד פלסטינית מדינה
החלוקה!) גבולות את לה קובעת (ואף

 של רוב יכול החוק, לשון פי על
 כל לאסור בוועדה עסקני־מיפלגות

כזאת. רשימה
 זה אבסורד נגד עגומה. בדיחה

 ניתן כי קבעו כאשר השופטים, יצאו
 בפירוש המתנגדת רשימה רק לאסור
 הדמוקרטי, ולאופיה המדינה לקיום

 מעל מוכחים הדברים אם רק אז וגם
 היא הסכנה וכאשר סביר, ספק לכל

מוחשית.
 את לחלוטין נוגדות הצעת״החוק

 שהיא ברור ולשונו. פסק־הדין רוח
 בגלל המתקדמת, הרשימה נגד מכוונת

 מאשר יותר הערביים, בוחריה ריבוי
***  כהנא. נגד

 יהודי על מספרת ישראלית בדיחה
 לא שאני דברים שני ״יש המכריז:

וערבים.״ גיזענות — סובל
 הבדיחות, כל מתגשמות בישראל

 היא הצעת־החוק במאוחר. או במוקדם
הזאת. העגומה הבדיחה התגלמות

ממיגדליהעמק, גרוסמן דויד הרב *
 המסע גרה ס במי פרס נפגש שעימו

הדתיים. לפיוס שלו
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