
 — המענק לחידוש) (או למתן סיכויים ישנם
ראשון! פוליטי שרות תמורת

 למתן מפורשת הבטחה — שני "שלב •
שני, מתאים שרות ״תמורת ד,מ<נק,

 ה־ תשלום התחלת — שלישי שלב •
ת תמורת בפ!על, מענק ח שלישי. פוליטי ש
לחלוקת־ביניים, שלב כל ניתן א״נים, די ב•

סוף. אין עד
האמרי קנו זו בדרך הסיפוק. מחיר

 ו־ מעזה מסיני, ישראל נסיגת את קאים
 עדיין להוציא מבלי הכל — אל־שייך מש״רם

ה השלב מגיע השבוע אחד. דולאר אפילו
 על בשיחות החל שקולק בעוד שלישי.

ה את האמריקאים דרשו הממשי, התשלום
 במקרה ישראל אי־התערסת האחרון: מחיר

ה וחלוקת לירדן ערב צבאות פלישת של
ההאשמית, ממלכה

 מחזה, בישראל נערך מטרה אותה לצורך
 טרגיקומדיה של מחודשת כהצגה שנראה
ה השגריר ביקר 1948 שנת בטוף נדושה.

 לדרוש כדי שרת שר־הח,ץ אצל אמריקאי
 בא לא כאשר מאל־עריש. צה׳׳ל נסיגת את
מכונ את השגריר הזמין המלא, סיפוקו על

 בן־גוריון דויד של חופשתו למק!ם נסע יתו,
האולטי אותו את לו והגיש בטבריה) (אז

סיפוקו. על בא א ה! מטום.
 אדוארד האמריקאי, השגריר ביקר השבוע

 כדי מאיר, גולדה שרת־החוץ אצל לאוסון,
 שישראל אולטימטיבי באופן ממנה לדרוש

ב בטוח היה לא כאשר בירדן. תתערב לא
 למקום נסע מכוניתו, את הזמין תוצאות,
 בישראל. אי־שם בךגורי!ן, דויד של חופשתו

האולטימטום. אותו את לו הגיש הוא
סיפוקו. על בא הוא

 רק לקולק נשאר העקרון, שנקבע אחרי
התשלום. תנאי ואת המחיר את לקבוע

ציונות
ך סעודת שו בי ה

 דויד את להרגיז המסוגל אדם ישנו אם
 הרי שלו, אברכי־המשי קבוצת ואת בן־גוריון

 זו לא גולדמן כי גולדמן. נחום ד״ר זה
 דברי־כפירה בפרהסיה משמיע שהוא בלבד

 הזה (הע,לם ביג׳י של תורות־הקודש נגד
 פוליטיים מעשים גם עושה שהוא אלא ),1015

גרו ת איש■ עצמאות ביג׳י, בחוגי עצמאיים.
מבגידה. עה

 פשע. על חטא גולדמן הוסיף השבוע
לג־ יצא פסח של חול־המועד של בויאשון

 לפסח. הכשרות חוקי על הקפיד הקאתולי•
 הדתיים שותפיה את בשקט ביקשה מפא׳־י

ש הציוניים. במוסדות הענין את להעלות
 להזיק כרת מ, בפרהסיה הפסת חילול הרי

באמריקה. הדתיים בחוגים ת המגב׳ להכנסות
 חשק היה לא הדתיים לשותפים גם אולם

הציו הקופה בעל גולדמן, עם לריב עז כה
 הקודש פטיש בין עצמם את מצאו הם נית.
 במקרה כי סברו כן על הדולארים. סדן לבין

 מההגדה, כבן לנהוג א ה! החוכמה מן זה
לשאול. יודע שאינו זה

עתיקות
ם חו ת ת ב ש ה

 שבאזור נחשון קיבוץ רועה שרון, שאול
 בשדה, בהיותו מחנית בפעילות רגיל לטרון,

 כשהוא רציניים. בספרים מעמיקה קריאה כגון
ל להתפנות הוא רגיל ד,טפר, את מסיים
ארכיאולוגית. חקירה
 למרגלות העשב את מלחך שהבקר שעה

 לגלות הרועה מספיק המפורסם, גזר תל
עש פסלון עתיק, יהודי מטבע חרם, שבר

 לרשימת המתווספים שמן, מנורת או רת ת!
הקיבוץ. של במוזיאון המוצגים

ש שעה השבוע, הנזירים. בעקבות
 שרון שאול של בחלקו נפלה עדרו, את רעה

שהת התגליות כל על העולה תגלית הצבר
 נפלו השמש כשקרני זה היה באזור. גלו
 הכתובת אפור. בסלע החקוקה כתובת על

 שמתחתן יוניות, מאותיות רכבת מ! היתד,
 פיענח אותה קדומה, עברית כתובת חקוקה
גזר׳׳. ״תחום מיד: שאול

 בין התגלית על הידיעה פשטה מהר חיש
 מיהרו הם הקיבוץ. של הארכיאולוגיה חובבי
 כ־ היוונית הכתובת את ופענחו למקום

 גם פוענח קצרה מחשבה אחרי ״אלקיון׳׳.
 את המסמנת עברית בת כת, הכתובת: פשר

 השם החשמונאית. גזר של השבת תחום
העיר. מושל שם כנראה הוא אלקיון

 כתובת כי התברר בספרים עיון לאחר
 חוקר על־ידי שנה כמאה לפני התגלתה דומה

 גזר של מקומה במדויק נקבע ולפיה צרפתי,
השל על־ידי נלקחה זו כתובת קה. העת

לקושטא. התורכיים טונות
 1900 בשנת כי התברר קצר זמן כעבור

 התל, בסביבות דומיניקניים נזירים שני טיילו
 כמה אחרי כשבאו כתובות. שתי שם מצאו
תגליתו עוד. אותן מצאו לא למקום שנים

תחתונה) (שורה גזר" ״תחם העתיקה הכתובת
נמרים שני בעקבות

הש על להם נאם נכבדיה, את כינס צרת,
 היהודי־ השלום ועל במרחב ישראל תלבות
 כפרים של בשורה ביקר אחר־כך ערבי.

 חדל" היהודי־ערבי הארגון כאורח ערביים,
מפ״ם. של המעשים
 בן־ שדויד מקרה זה אין רתח. ביג׳י
 מאז אחד ערבי בכפר אף ביקר לא גוריון

 גולדמן של מעשהו המדינה. הקמת יום
אישית. כהתגרות לו נראה

 ללחום קל לא אולם הקדוש. הפטיש
ה במפתח מחזיקות שידיו הציוני, בנשיא
 ישראל. מפלגות כל את המכלכלת קופה,

 אישי לקרב לצאת חשק כל היה לא למפא״י
 ביג׳י נאמני בלב עלה לכן גולדמן. נגד

 הדתיים את לגייס גאוני: יותר הרבה רעיון
 החייל עד ללחום מוכנים היו הם לחזית.

האחרון.' הדתי
 דד בשעת גולדמן סעד. חטאיו, בין"׳שאר

 חכים. ג׳ורג׳ הבישוף של שולחנו על ביקור
הבישוף ני להאמין היה קשת בפסח. זה היד,

 של מחודש גילוי אלא היתד, לא שאול של
ה נמצאה למחרת ההוכחה: הנזירים. תגלית
 של שמו את רק המכילה השניה, כתובת
אלקיון.

היסטוריה
ר האיש ב די ציונות ש

 הציוניים העתונים שכל מוזר דבר זה אין
 של למותו השנה מיום מתעלמים במדינה

 אגודת־ עתוני ששני בעוד יהודי, עסקן
עמו לו מקדישים ושערים) (המודיע ישראל

 כאשר רק .למוזר הופך הדבר שלמים. דים
 ״ציונות׳׳, המלה את שהמציא באיש המדובר
 הראשון לציוני בצדק להיחשב על־כן והיכול
בעולם.

 הקאתולית־יוונית, המסיח את המייצג •
 אן הקאתוד־הלאטיני, לאפיפיור הכפופה
ד — - נזננסייתו. נבדלת
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החולה לובשן תן
י 4! ו ה ו ט\ כגסט. טגבב הי  שטזא כ

< ט\ היה \ ט,״ז ש  לר&זט ללהב כך ר
ט שי ם טהולתליט או ריי שרי  זה טגבטיט ז

ה ב טר בו ט. וו א ו  אף התפלה לא הו
ר וטוילט פצט, טי ד הכרטיט. בטר ה הו  בי
ה אהב ה טשסל אלוף א בי, ווצ ט בטל צ־י

םגוו\ טי ה .................גטובזז. הבלהי האלגו
ת\ בי לו, ״ ט ש\ לו ה\ \ צ־י  \״ ההזלוז ב

ה. צוטס היה ה לאהד בהתלהבו  התוזרו
היהה הביטה,: הולך היה אטזוזו- הה ו  טטי

פויו ה ב בי טל־ ה ו שו ה י ה שול הו ו לש או
ה טוף ב. וה טה אבל הבלים, א שו י ה

הד יוט ך א בי טל רו ט טו ציי שא או ה ט טר הו ו ש. טל או ט הבבי שי  או
ט הו לסטז טובי ם או לי ההו ה־ ט לבי ש א ו ה. שבב הו רי שו  טצוב היה או
שב ה א ו ת\ לצטזס לטי היה לא טשתגט. שהו ש\ לו ״  ף־ הוזולה ב

ט. לבסר הלך הוא להתאפס. היה יבול לא לבסוף לי טו ה ה־ בי  שט ב
טבי שכב יו בגבט כולו טטוף הטהולל, ציי פו ירסרסים. ו

ה\ ש\ לו ״ ט י יטב י צ אובי. וטס הטולה ב ט ב\ הבי טיוי ת ב הו  בו
ט. או וו
ה\ ה י לו ״ טל\ ד שוטט אה לו ה\ \ ב

טבי רי טאד. הולה היה הוא שטט. לא ציי  התולה האליל טל בטט או
בר תו. ווו ש א ה ב אוו ת בי טל התופל רצה ב ט הבט ציי ש\ בו ו  התזלה. ב
תה תור אתר - . - בליט. לשטוף הבי

ם טכי סבטו הרופאי ציי טר כתוצאה טת ש ט. טתו אלי אירי

הנוראי הכבש

רר ואב טב בו ר ה־ ם ארצה. הוכרט בטרר שותסל טו שי  ההופלו הכב
הז אה בו תסטו טליו, פרוי הו צ טו ט ש ת שוי הגרי. בשטט וי ריו ר א ט  וו
ם לסציצוה. הפכו אתר שי כו הכב שי ט ה\ בטרבה, לשטוט ה ת לטיי טו דו  א
טרט.

ם אתך, סיפור גם טבר או ׳ואטר ו ת הירד, . טו ט י שי ט הגיטו. ה

 נתן הקים כאשר בוינה. ״ציוניזם״
 וינה, במכללת 20,־ד בן הסטודנט ביוסבוים,

 ב־ שדגלה הראשונה אגודת־הסטודנטים את
 קדימה. השם את לה נתן ציון, שיבת
 שחרור־עצמי, לו קרא בטאון, הוציא כאשר
 אבטו־אמנסי- פינסקר של ספרו שם תרג!ם
 חדש רעיון כי הנין רנבוים ב אולם פציה.
בעל־כנפיים. קולע, קצר, חדש, לשם זקוק

 מצא ,1892 בשנת שנים, עשר כעבור
 נפשו. ביקשה אשר את סוף־סוף בירנבוים

 נרדף שם בעיניו שהיה ציון, השם עלה בלבו
 צריכה שהיתה להתחדשות וסמל לירושלים*

הוא כאחת. ודתית פוליטית לדעתו, ת, לד,י!

 ד,סטר הפך בינתיים האחר. מתתיהו
 מגאליציד* שר,•גרד, משפחה בן העני, מט

 מצא לא' זה מקצוע אך מצליח. לעורך־דין
 מזכיר ציוני, עסקן הפך בירנבוים בעיניו. חן

 גילה שלפתע עד ת. נ• הצי! ההסתדרות לשכת
 כל לגבי כמו לגביו, חדש שהיה גילוי

 ריקה ארץ אינה שארץ־ישראל הציונים:
ערבי. עם על־ידי מאוכלסת אלא מאדם,

 ושוחר־שלום, סוציאליסט בירנבוים, לגבי
 שהציונות הבין הוא עמוק. זעזוע זד, היה

 עורף״ לה סנה למלחמה, להוביל ברחה מ,
סוציאליס שהיתר, הבונד, לתנועת התמסר

האידישית. כשמי, ודוגלת ת אנטי־ציונ טית,
״ציונ-זם׳׳. המונח את המציא

 בשם וינאי עתונאי חלם הימים באותם
 מדינת־ על הראשונה בפעם הרצל תיאודור
 מיד נתפס מובהק, תועמלן הרצל, יהודים.

 לאיש הפך בירנבוים והמושך. החדש לשם
 על ההרצאה את להרצות נתבקש אמונו,

ב הציונות של התרבותית האידיאולוגיה
הראשון. הציוני קונגרס

 רק תחילת ציון היתר! המדענים, לדעת *
 המזרחי של-ההר הדרומי בחלק המצודה שם

 צ:ון...* מצודת את. דויד (.וילנ,ד בירושלים
 ־במרוצת ז:).. פסוק ח׳, פרק ב׳ שמואל

 שהוא המזרחי, ׳ההר נל זה בשם נקרא הזמן
 מוס ציון חפנה׳' זמן ונעבור הר־המקדש,

נולה. לירושלים נרדף

 דתי הפך הוא ימים. האריך לא שם גם
 והיד. אגודת־ישראל בייסוד השתתף קיצוני,

 אגטי־ציונית תנועה של הראשי לאידיאולוג
 בניו את חינך תפילין, הניח הוא זו, קיצונית

האחר׳׳*. ״מתתיהו לעצמו וקרא דתית ברוח

 בדיוק, שנה עשרים לפני מת, כאשר
האידי הציונות היתד, כבר הנאצית, בגרמניה
 שקם החוש העם של הרשמית אולוגיה

 היתזז הציונית וההסתדרות בארץ־ישראל,
אף רבה. השפעה בעל בינלאומי מוסד

)8 בעמוד (המשך . י _ ... _ .

 בז־אבויה, אלישע תלמודית, דמות שם על' *
 את 'תדיר' שטינח ספני ״אחר* שנקרא

זפותיז...
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