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במדינה
העם

ס מי ח ל דו ס מו מי ח ו ד
 הילדים כל ישראל, אזרחי של רובם רוב
 : בחשבון־הנפש השבוע עסקו ,99 עד 1 מגיל
להת כיצד ? בפורים ללבוש מסיכה איזו
 הראשון ר,״אמיתי״ הפורים ? לנשף חפש
 הוד החליט העם התקרב. שנה עשרים מזה
ולא השמיים) (מן מים לא : נחושה לטר.
אותו. יקלקלו הגבול) (מן אש

 חשבון־נפש היה שקט, יותר רועש, פחות
 תושבים של בלבם השבוע משך שנערך אחר,

 הגדולה התקרית חשבון זה היה רבים.
עזה. ברצועת שעבר בשבוע שאירעה

 האם :עצמו את שאל בר־דעת אדם כל
 או הועיל האם ? רע או טוב הקרב היה

? הזיק
 כמובן, עמד, החשבון בראש הכבוד• חוב

 ללוחמים העם של חובו : חזב של סעיף
 עמדו המדינה, בשליחות ליל בחשכר. שיצאו

 מהם ושאחדים — בתפקידם בהצטיינות
העליון. המחיר אח שילמו
 חובו את לשלם מסוגל אינו עם שום

 להתגאות יכול הוא אולם הקרביים. לחייליו
 : פשוטה הצדקה זו לגאווה היתד, הפעם בהם.

 ישראלית פעולה כוונה הראשונה הפעם זו
 פנים, אל פנים — הוגן היה הקרב צבא. נגד

 עמדו הצדדים ושני לוחמים, נגד לוחמים
יפר. בו

 המועקה הלב אל חזרה לא שוב
 עברי נשק כוון עת קיביא, של
 לא אפילו ;וילדים נשים נגד

ה געש עת נחלין, של המועקה
 השבוע פלאחים. של בכפר קרב

 וגם טהור, העברי הנשק נשאר
ל תודת־האומה מגיעה כך על

 על המפקד ולחייל — לוחמים
צד,״ל.

הלוח לגאוות משווע בניגוד
 המד של עמד.חוסר־הגאוזה מים,
 העוז לו היה שלא הפוליטי, מון

זקו בקומה העולם מול לעמוד
 בלתי- הודעות גימגם אלא פה,

ל גרם הוא לחלוטין. משכנעות
 הופיע העולם עתוני ברוב כי כך

 המצרית. בגירסה הפעולה תיאור
 לא־ בצורה הזכירה ישראל הודעת
 היהודית הסוכנות ימי את נעימה

ז׳׳ל. לארץ־ישראל
לא הגכול. לפורצי גבו?

ה את לשקול השבוע היה, קל
השלילה. כנגד שבפעולה חיוב

ני חמשה היו המחייבים בפי
כבדי־משקל: עיקריים, מוקים

מאמי החלו האמריקאים ס
 להם משועבדת ישראל כי נים

ה עצמאות. כל איבדה לחלוטין,
 ישראל כי לעולם הוכיחה פעולה

 וכך חופש־פעולתה, על שומרת
הזרים. העתונים רוב על־ידי הובנה גם

 המצרי הצבא את המריץ הפעולה •
 ר,הסתננות. את מד, זמן למשך לרסן בעזה
 הרצועה ליד המיוחד הצבאי שהמצב מכיון

 שהרבה לכך גורם אחרים), לגבולות (בניגוד
 מצריים במרכזים לפגוע לישראלים קל יותר

 לעוברי- גבול הפעולה תציב להיפך, מאשר
הגבול.

 צד,״ל כי לארצות־ערב תזכיר הפעולה •
במר הראשון הלוחם הצבא וקיים, חי עודנו

 גילו אשר למצרים, זאת תזכיר ביחוד חב•
 ישראל־ בעית כלפי גמורה אדישות לאחרונה

 את לדחות אפילו מוכנים, היו לא ערב,
 ההתרגשות נוכח קאהיר נאשמי שני תליית

בישראל. שגאתה הלאומית
 יושבי־ מוראל את תעלה הפעולה •

 הסיירים חדירות מול הישראלי, בצד הגבול,
המצריים.

 יכולה אינה דמוקרטית ממשלה שום •
לאח שלה. דעת־הקהל כלפי אדישה להישאר

 חוסר־ מול המועקה בציבור גברה רוני׳
 תנועת על״ידי נוצלה המדינה, ובידוד הפעולה
העבודה. לאחדות והמפלגה החרות
 פעולה יהיה, אשר יהיה :המחייבים טענו

 יכולה אינה צבאית, מטרה נגד זה, מסוג
 נגד הרשמית הערבית התעמולה להזיק.
 שפעולה ארסית, כה ממילא היא ישראל

ממנה. תגרע ולא תוסיף לא אחת
בעי הצביעו הפעולה שוללי לשלום. יד

 את ציינו במרחב, מערכת־ר,יחסים על קר
 עיראק, נגד כיום לוחמת מצריים כי העובדה

 מתיחות זה. במאבק פוליטית תבוסה נחלה
 דעת־הקהל את להפנות יכלה הגבול על

 לחזק ישראל, לצד זו מתבוסה המצרית
שהתערערה. מדינות־ערב אחדות את מחדש
 דיבר הבעיה של זה בצד התחשבות תוך

 אין : הוא אמר בכנסת. השבוע, שרת, משה
ישראל וישראל, מצריים בין סכסוך שום

 לשלום ידה את להושיט ומזומנת מוכנה
 לא היא אולם בדרום. הגדולה השכנה עם

הגבול. ליד הפקרות גם תסבול
 ובאופן סופית, לומר היה יכול לא איש

 הנקודות עולות הסופי בסיכום אם מוחלט,
 הדבר להיפך. או החיוביות, על השליליות

 הכללית, בהשקפה דבר, של בסופו תלוי, היה
 המרחב. בעית פתרון לגבי ארוכת־הטווח,

 תגובתו היתד, למדי כללית לדעה אופיינית
 ״אפילו :אמר בכתפיים, שמשך האיש של

 כל חוסר מאשר יותר טובה כזאת פעולה
!*שהוא ניתן בשום פעולה

הכנסת
ה ס ר כו קה ב רו הי

 פור אוגר היהודי שעבר בשבוע כשהקים
 סיום מאז צרפת של 16,־ד הממשלה את

 סטטיסטיקאי נמצא השנייה העולם מלחמת
 מבין רביעי כל כי וגילה שחישב זריז
הצר (הכנסת הלאומית האסיפה חברי 627

 כשר בהתה, משמש או בעבר, שימש פתית)
בממשלה.

יש סטטיסטיקאי השבוע עצמו הטריח לו
 מעניינת פחות לא עובדה מגלה היה ראלי

מי־שהיה־שר כששב :הישראלית בכנסת
 כדי שלו, ד,ד,הפוטרות מחופשת לבון פנחס

 בכנסת, הספסל מן כחבר מקומו את לתפוש
 כולם אחרים, ח״כים ארבעה אל הוא הצטרף

לשעבר. ממשלה שרי

 והבינוי העבודה שר מי־שהיה :הארבעה
 ביום בן־טוב, מרדכי הזמנית, בממשלה

 באחת הדואר שר שהיה מי מפ״ם! ח״כ
 מרובי ד״ר ג׳י., בי. של המשבר מממשלות

 שר מי־שה־ה המזרחי! ח״ב כיום נורוק,
 ציזלינג, אהרון הזמנית, בממשלה החקלאות

 סופית הגיע שטרם סמפ״ם פורש ח״ב כיום
וה החינוך שר ומי־שהיה העבודה לאחדות
 זלמן הראשונה, ישראל בממשלת תרבות

במיוחד. פעיל לא מפא״י ח״כ כיום שזר,
 השיא את הכנסת שברה לא זאת בכל

הממ שרי הח״כים 15 עם יחד כי הצרפתי.
 עשרים רק השנייה בכנסת מצויים * שלה

 : התוצאה שרים. הווים או שהיו ח״כים,
 (או טעם ח״כים, ששה כל מבין אחד רק

 הירוקה השרים כורסת של טעמה את טועם)
 בישיבה שהתנסה אחר הממשלה שולחן של
החומים. הכנסת ספסלי על
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 רבים: בגורמי־משיכה מצטיינת חיפה העיר
 המדינה, פתח שהוא הנמל הנהדר, הנוף

 טבעיים לגורמים נעימי־הריח. הכרמל יערות
 : נוספת משיכה הפוליטי המקרה הוסיף אלה

 קיימת בה בארץ היחידה העיר היא חיפה
סדירה. תחבורת־אוטובוסים בשבת
 לתחבו־ ,בשעתו הסכימו, הדת חוגי גם

)8 בעמוד (המשך

פרו החינוך שר ,16ה־ הממשלה שר *
 השנייה, הכנסת חבר אינו דינור, בן־ציון פסור
הראשונה. הכנסת חבר היה

הרמטכ״ל
טהור נשאר הנשק


