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ה חגיג  ה
אש ה ל ת הי

 שולטים בישראל
 שהתנגדו האנשים

 לחוזה־השלום.
נעלמו. תומכיו

 כדי השבוע נעשו גדולים מאמצים
 לחוזה- העשירי יוס״השנה את להפוך
 אמצעי־ה־ לחגיגה. מצריים עם השלום

 לא החגיגה אבל כולם. גוייסו תיקשורת
היתה.

 מפני להצליח, היה יכול לא הדבר
 ותומכיו החוזה יוצרי אמיתי. היה שלא

ההיפך. נכון בישראל. בשילטון היו לא
 מדיניות והשניים. השלושה

 כמעט־בל־ באופן עתה נתונה ישראל
 ביותר הבולטים האישים שני בידי עדי

 יצחק מצריים: עם לחוזה שהתנגדו
ארנס. ומשה שמיר

 יכול אינו אך כמיקרה, נראה הדבר
 עם לשלום שהתנגד מי מיקרי. להיות

 נר שלום לכל מתנגד בוודאי מצריים,
 עוד גבוה מחיר לשלם יש שעבורו סף,

לנ אמורים שעליה חגיגת־שלום, יותר.
בדי בבחינת היא מתנגדי״השלום, צח
חה.

החו של לאבות־המולידים קרה מה
בישראל? זה

ישר מצד החוזה אבי בגין, מנחם •
בדי וסגור פסיכוטי בדיכאון לקה אל,
 ממנו שנסחטו המילים צמח. ברחוב רתו

חסרי־משמעות. היו השבוע
 ב־ שלקה אחרי נפטר, ריין משה •

הנפשי שמצבו יתכן כרוני. מפח־נפש

וק עוזריו נרצח, אל־סאדאת אנוור
 יורשו מעמדות־המפתח. הורחקו רוביו

זהיר. ארם הוא וממשיר״דרכו
הת בחוזה״השלום הכלולה ההבטחה

ומצ ישראל בין שלום יש כולה. קיימה
 בגבול סכנות ואין אבירות אין ריים.

ישראל. של הדרומי

שהי־ יותר, הגדולה ההבטחה אולם
 סא־ של ההיסטורי בביקורו טמונה תה

שא הגדול, השלום התקיימה. לא דאת,
 לשלום ומשמעות טעם לתת היה מור

 עם רק יתכן זה שלום כי קם. לא הקטן,
הפלסטינים.

׳יו מובראכ חוסני זאת. ידע סאדאת
 אולם זאת. יודע וייצמן עזר זאת. דע

המתנג קבוצת כיום שולטת בישראל
לחוזה־השלום. דים

מיפלגות
ה ק ס עי

צינית
 הדמוקרטיה ן
 הופכת הישראלית 1
 שום דקאריקטורה. 1
לגופו. נדון אינו דבר 1
שולטים העסקגים 1

נ ב ב |
 מיפלגות. של פדרציה היא ישראל

 והממשלה. הכנסת בה שולטות להלכה
 מוקדי- בין הדברים נחתכים למעשה

והפנים־מיפלגתיים. המיפלגתיים הכוח

איתם!״ רק לדבר מוכן ״אני

להתמו ותרם הגופני מצבו את החמיר
הפיסית. טטות
 עם המזוהה האדם וייצמן, עזר •
 נשאר אחר, ישראלי מכל יותר החוזה
 נדחק הוא אך המדיניים. בחיים פעיל

 מיפי צמרת עם נמנה הוא אין הצידה.
 ההנהגה החלפת על בוויכוחים לגתו.

כלל. מוזכר שמו אין
 ביקורו לפני קיצוני נץ היה וייצמן

 בארץ. אל־סאדאת אנוור של המהמם
 בעת השלמה. בארץ־ישראל דגל הוא

 השקפתו. כל את בח־גע שינה הביקור
 שהבין היחיד היה ישראל צמרת בכל
יש לפני ?ונפתחה ההזדמנות גודל את

 שערי־שמיים. נפתחו כי שהאמין ראל,
 הנוף מן נעלם כמעט זה שאיש העובדה

 העבר, מן כרוח־רפאים ונראה הפוליטי,
כולו. התהליך על מלמדת

 המצרי בצד וגדול. קטן שלום
 נעלמו שם גם אך דרמאתי, פחות המצב
 שר־ אחד: רק נותר מכולם החוזה. אבות

 בוטרוס־ בוטרוס לענייני״חוץ, המדינה
 שופע־החוכ־ הממולח הקופטי ע׳אלי,

מצב. לכל עצמו את המתאים מה,

 חותך ביטוי לידי השבוע בא הדבר
התקציב. על בדיון
 בשטחים ההתנחלויות בין הקשר מה

 בין ביקוודהבריאות? ובין הכבושים
דתיים? ומוסדות־חינור אלה

 או הקמתן .קשר שום אין לכאורה,
ובר בגדה התנחלויות של אי״הקמתן

רא ממדרגה פוליטית בעייה היא צועה
 מרחי־ והשלכות היבטים בעלת שונה,

לגופה. להידון צריכה היא קי־לכת.
היש מערכת״הבריאות של המחלות

 של פאר־היצירה פעם שהיתה ראלית,
עצ בפני נושא הן הישראלית, האומה

 לכך יש נוקבות. שאלות מעורר הוא מו.
עמוקות. חברתיות השלכות
הקו הוא המערכות שתי בין הקשר
 למים־ ״ קופת־החולים.שייכת אליציה.

 .שייכות" ההתנחלויות לגת־העבורה.
 זה עיסקה: התגבשה השבוע לליכוד.
ההתנ בעד יצביע המערך זה. תמורת
 הזרמת־כס■ בעד יצביע הליכוד חלויות,

לקופת־החולים. פים

מפג הדתיים אין המצב, זה כאשר
 צד של מעמד תבעו הם לעולם. רים

 שלהם, למוסדות כסף לעיסקה: שלישי
 מים־ מוקדי־כוח למעשה המהווים
מוסדות־חינוך. של בהסוואה לגתיים

 זו שיטה במישחק. אסימונים
 פירושה בהתגלמותה. השחיתות היא

 אינה חברתית או לאומית בעייה ששום
המ לטובת לגופה, להידון עור יכולה
 במיש־ אסימון הופכת בעייה וכל דינה,

המיפלגות. של חק־הפוקר
 עוד מאוס נוסף, גילוי לידי בא הדבר

 רשות־ מנכ״ל מינוי על בוויכוח יותר,
 על חולש זה מונופוליסטי גוף השידור.

 החברה של מעמדות־המפתח אחת
 הלאומי האינטרס המידע. המודרנית:

 אישיות בידי זו עמדה להפקיד מחייב
 אישיות המיפלגות, לריב מעל שהיא

 ושלכל ומעלה, משיכמה שהיא לאומית
בה. אמון להיות יכול הציבור חלקי

 מישאלה הקיימת, הצינית באווירה
 המישרה על צחוק. רק לעורר יכולה כזו

 צינית(ראה התמקחות השבוע התנהלה
 מיפל־ בין במאבקי־כוח מלווה כתבה),

ועסקנים. גות
 לירידה רק מביאה אינה זו שיטה
 הלאומיים השרותים כל של מתמדת

הצי של לציניות גם אלא והחברתיים,
 לנגד הופך הדמוקרטי המישטר בור.

 כרוכה בכך מאוסה. לקאריקטורה עיניו
הישרא החברה לעתיד ממאירה סכנה
לית.

הבגנות
זיכרון יום

יום הזא הארנזה״ ..יום ■
לאחד תיוכורת של 1
ממעשי־האיוולת ■
 בתולדות חגדולים 1
המדינה. |

 לכמה יום־הזיכרון הוא יום־האדמה
 במארס 30ב־ שנהרגו ערביים, אזרחים

אד הפקעת נגד הפגינו כאשר 1976
מות.

הל ליום יום־האדמה הפך בדיעבד
 היום בישראל, הערבי הציבור של אומי
 כציבור דעתו על ועמר התבגר שבו
עצמית. וגאווה צביון בעל

 התיז־ יום גם הוא יום־האדמה אבל
 הגדולים ממעשי״האיוולת לאחד כורת

באח הנושא האיש המדינה. בתולדות
 יצחק הוא זו לאיוולת אישית ריות
רבץ.

 1976 במארס 30ה־ ומחוספס. גם
שק הפגנות של יום להיות היה יכול
 הפקעה מפני חשש הערבי הציבור טות.

 להפגין ורצה בגליל, אדמות של גדולה
נגדה.
 חומר־הג־ בהצטברות שהבחינו היו

 ראש־ את מראש להזהיר ושטרחו פץ,
 נשאר רבץ אולם רבין. יצחק הממשלה,

התפר כל לדכא הוראה נתן הוא אטום.
בכוח. אפשרית עות

האו קשבת. אוזן על נפלה זו הוראה
 פיקוד־הצפון, אלוף של אתנו היתה זן

 ומחוספס גס אדם איתן, רפאל(.רפול״)
 שפת־הכוח. אחת: בשפה רק המאמין

 להפעיל מוכנים הכוחות היו בהשראתו
 למרחץ־דמים הביא הדבר מאסיבי. כוח

לגמרי. מיותר
 שר־המיש־ אז שהיה מי הילל, שלמה

 פה, בחצי לפחות בדיעבד, הביע טרה,
 ור־ רבץ כן לא המישגה. על צערו את

פול.
 הערבי הציבור הפך יום אותו מאז

 מוסדותיו את גיבש הוא לכוח. בישראל
 אחיו אל כשפניו העצמאיים, הלאומיים

אימ אלה לגבול. שמעבר הפלסטיניים
פלס כסמל יום־האדמה את לעצמם צו

הי הקו עברי ״משני כלל־לאומי, טיני
 של בכרוז השבוע שנאמר כפי רוק",

האינתיפאדה. הנהגת
 יצחק אז נתן אילו נמנע היה זה כל

לירות. לא חד־משמעית: הוראה רבין

א מה נר ל  ער לדעת וצית ש
 -ושות־השידור ער המאבק
ר גם רצית ושלא לשאו

 שיעלה הראשון שהנושא ספק ין̂ 
 יצחק שבץ בפגישה סדר־היום על

 ג׳ו־ לבץ ממשלת־ישראל, ראש שמיר,
מי יהיה ארצות־הברית, נשיא בוש, רג׳
רשות־השידור. מנכ״ל של נויו

 לראש־הממשלה המקורבים גורמים
בשי נדון כבר הנושא כי לספר ידעו

ב שר־החוץ, ארנם, משה של חותיו
 אנשי־ממשלה עם בוושינגטון ביקורו

בכירים.
 לקיום להסכים נוטה ראש־הממשלה

הב־ במינוי שתדון בינלאומית ועידה

---------מאת--------
סרגוסט׳ ענת

 המשא־ומתן כי לבוש יסביר והוא כיר,
 זה בנושא והמערך הליכוד בין הישיר
האמ מן יבקש שמיר כה. עד נכשל

 שאלה כדי הרוסים אצל לפעול ריקאים
התהליך. לקידום תמיכתם את יתנו

 שלא אמרו, שמיר בלישכת בכירים
לנ העיקרית הסיבה זוהי כי לציטוט,

 דווקא לוושינגטון שמיר של סיעתו
 רק הוא השלום נושא וכי זה, בעיתוי
תיקשורתית. הסוואה

 ארץ־ישראל, שלמות על הוויכוחים
 נסיעתו השלום, תהליך האינתיפאדה,

 טאבה, מאורעות לוושינגטון, שמיר של
 תאונות־הד־ המעורער, הכלכלי המצב
 והוויכוח לשוליים, נרחק הכל — רכים

 לרשות־השידור חדש מנכ״ל מינוי על
 זה עניץ על המרכזי. המקום את תפס
דבר. יפול או יקום

לג העיתונים קוראי נדהמו השבוע
 הרחיב פורת אורי למען שהלובי לות
 למוסדות מעבר פעילותו תחום את

 והנד הוועד־המנהל — רשות־השיחד
אינפורמטי לידיעות מעבר — ליאה
 למודעות־ענק, וגלש בעיתונים, ביות

המט למען להתגייס לאזרחים שקראו
 העקרונית האידיאולוגית, הנעלה, רה

נו לקדנציה פורת ״אורי והמיקצועית:
ספת!"

 מחצי יותר של בגודל המודעה,
בבוקר הראשון ביום שהופיעה עמוד,

לקו היא כאילו נראתה הארץ, בעיתון
 נראתה היא לגמרי. אחר מסרט חה

 מסע־בחירות מתוך לקוחה היא כאילו
 או מקומית, מועצה לראש מתוחכם

לראשות־הממשלה.
 המסך!״ את לכבוש להם תתן ״אל
 ״• רדיו רוצה אתה ״אם המודעה. פתחה

 פורת אורי — הוגנת וטלוויזיה הוגן
 להמשיך חייב פורת אורי האיש! הוא

הצ יישמע! קולך שגם כדי במשימה
 לאורי לאפשר לדרישה אלינו טרפו
 איזו המלאכה!״ את להשלים פורת

הבטחה? או איום זה האם מלאכה?
 מישרת מיזבח שעל להאמין קשה
 או המערך יקריב רשות־השידור מנכ״ל

 להאמין קשה הקואליציה. את הליכוד
 באופן בעמדותיו צד כל של שדבקותו

 של בסופו תוביל ובלתי־מתפשר עיקש
 להאמין קשה ממשלתי. למשבר דבר

 ״" תהיה רשות־השידור מנכ׳ל שמישרת
 שעליו והאידיאולוגי העקרוני הדגל

 ושעליו לוותר, מוכן צד שום יהיה לא
 עד להילחם מוכנים הצדדים שני יהיו

להאמין. קשה האחרונה. המישרה
 רשות־השידור, מנכ״ל פורת, אורי

 חמש בת קדנציה — כהונתו את יסיים
 ההסכם לפי באפריל. 7ב־ — שנים

 להיות הבא המנכ״ל חייב הקואליציוני
 איש הוא הרשות כשיו״ר איש־הליכוד,

המערך.
 חודשים לפני המערך, הציע כאשר

 לשעבר, ח"כ הראל, אהרון את אחדים,
 ־״י הממש־ הצביעה הרשות, יו״ר לתפקיד

 מאנשי־ איש המינוי. בעד פה־אחד לה
 אולם הבחירה. על עירער לא הליכוד

 מנכ״ל של בחירתו עומדת כאשר כיום,
יצ איש־המערך, עושה הפרק, על חדש

 פסקני באופן ומודיע ״שריר" נבון, חק
פורת!" לא ״רק וחד־משמעי:

 לפני נבון, של זו שהודעתו יתכן
 הסכר את שפרצה היא אחדים, שבועות
 למהלכים אות־הפתיחה את והיוותה

מידי מאז והמתקדמים אחר־כך, שבאו
לידי האחוריים, בעמודים קטנות עות
 של הראשונים בעמודים גדולות עות

היומיים. העיתונים
 יותר והחלטי נחרץ נראה שנבון ככל
שרי־ את הליכוד גם מאמץ כך בדעתו,
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