
״.!מורות) הזכויות (כלתצפית
 בזמן יפחת מדרום, והן מצפון הן כגבולות, המתח

ערב. מדינות של במדיניותן שיחול מפנה בעיקבות הקרוב,
להציגה בתקווה ישראל, על מחודשת שלום להתקפת התעבורנ אלה מדינות

ולהצ בגבולותיה הפליטים את ליישב באי־נכונותה השלום, ומונעת כתוקפנית
ו.947 משנת או״ם של החלוקה בגבולות טמצם
 הקרוב, כזמן לירדן יינתן גדול אמריקאי כספי מענק ס
 ביישובי וליישבם ישראל מגבולות הפליטים את להעביר בדי

ירדן, מזרחה. הירדן שבעבר הירדניות הערים בסביבות קבע
 תיזהר אך חלקי, באופן זאת לתוכנית תיענה במענק, לזכות שאיפה מתוך

האחרות. הערביות המדינות חמת את לעורר לא כדי בשלימותה, לה מלהסכים
 זמן פנוי יישאר בוושינגטון ישראל שגריר של ביסאו ס

 התייעצויות של לשורה לישראל יגיע אבן שאבא לאחר ניבר,
שגריר של מינויו ישתהה זאת עם הקודמת. לכהונתו עוד ישוב ולא

 המועמד סביב אחידה דעה. נתגבשה טרם הממשלה שבצמרת מאחר חדש,
 גיורא ד״ר בדבר, הקובעים של דעתם על ביותר שהתקבל המועמד המתאים.
 הצעתו את ודחה מפא״י של הכללי המזכיר בתפקיד להישאר העדיף יוספטל,

לחשינגטוך. לצאת בן־נוריון של
 כראש לצאת עשוי כן־גוריון דוד ישראל ממשלת ראש •

 של הכללית העצרת של הבא למושב הישראלית המשלחת
בן־גוריון, יקיים כן בניו־יורק. נובמבר־דצמכר, בחודשים האו״ם,

למסע אייזנהואר. דוד דווייט ארצות־הברית, נשיא עם שיחות סידרת ה,כנרא
 במשלחת ראשון ככינור לא הפעם אך אבן, אבא לוודאי, קרוב גם, יצטרף זה

באוו״ם. הישראלית
 ביקור כקרוב יהוו מפאקיסטאן אישים של ביקוריהם •

אלה יהיו אומנם, בישראל. מוסלמית מדינה נציגי של ראשון
. > ממדינות ביקורי־אישיס סידרת במסגרת לישראל שיבואו בלתי־רשמיים, נציגים . ־־ י ״ .
 של שורה הזמין אשר הישראלי, משרד־החוץ של אורחיו יהיו המבקרים אסיה.
 המוזמנים מן חלק אסיח. ממדינות והמסחר המדע התרבות, בשטחי אישים

בחיוב. נענה
״למרחב״. מפלגתו יומון כעורף יתמנה גלילי ישראל •

 יעביר מפלגתו, של הפנימיים בענייניה ועוסק בכנסת ביותר פעיל שאינו הח׳־כ,
 לתל־אביב נען, קיבוץ ממשקו, מטהו את

יק בהם בשבוע, ימים לשלושה לפחות
 אחדות־ של לבטאונה נכבד זמן דיש

ל• לבחירות ההכנות במסגרת העבודה,
שנתיים. בעוד שתערכנה הרביעית, כנסת

במדינה
העם

און ל נפולי ישעיהו מו
 דויד דיח־ח קרוב,״ שלום לראות ״אין

המג לאנשי במסיבת־גן השבוע בן־גוריון
 לדבריו שהקשיבו מאמריקה, היהודית בית

ה זרם את להגביר והבטיחו במתיחות
תרומות.
 לחקות רוצים בישראל אנשים מוי ״יותר

ה אמר נפוליאון,״ ואת קיסר יוליוס את
ה הועד־הפועל לחברי גולדמן נחום שבוע
ב לא להתחרות נצליח לא ״לדעתי, ציוני.
 ישעיהו, יש לנו אולם בנפוליאון. ולא קיסר
לחקות!״ האחרים העמים הצליחו לא ואותו
ש אישים, שני של האני־מאמין זה היה

 הציבורי. הענין במרכז השבוע עמד מאבקם
 כמאבק הוא גם נראה במדינה, מאבק ככל

 דרש רוזן פנחס הפרוגרסיבי השר אישי.
 כדי הממשלה, לישיבת גולדמן את להזמין

 עם האחרונות שיחותיו על דו״ח שימסור
 ראש ועם הוואתיקאן עם הגרמני, הקאנצלר
 מן ביג׳י את הוציאה ההצעה הודו. ממשלת
מפא״י. בקולות הוכשלה הכלים,
מ יותר שונים טיפוסים שני לתאר קשה

 ההסתדרות נשיא ממשלת־ישראל ראש אשר
 אופ־ בצרות הוא ביג׳י של כוחו הציונית.

 את גאוני באופן לחוש לו המאפשר קו,
 על ככנר עליה לנגן היהודית, הנפש הלכי

ה באופקו הוא גולדמן של כוחו מיתריו.
 את אחד במבט להקיף לו המאפשר רחב,

העולמית. המדיניות של הגדולים התהליכים
ה לזכוכית מבעד החיים את רואה ביג׳י
החיים את רואה גולדמן הש.ב. של מגדלת

ל צפויים הרחצה חובבי •
 בכריכת השימוש על וויתור

 בתל־ שפת־הים על השחייה
הדבר בשבוע. יום למשך אביב

 ראש סגן של מאמציו יצליחו אם יקרה
לה בויאר, אברהם תל־אביב, עיריית

מוח הבריכה תהיה לפיה החלטה, עביר
גברים לרחצת בשבוע אחד יום רמת

נשים לרחצת בשבוע נוסף ויום בלבד
ל בה השימוש את לאפשר דיכ בלבד,
 יותר פיקאנטית דרישה דתיים. אנשים
 בחדרה: הדתיים העירייה חברי העלו

 הראשונה (שתהיה אשה־מצילה למנות
 הרחצה חוף על לפקח בארץ), במקצועה

כזה. חוף יותקן כאשר לנשים, המובדד
 צפר־ סוללייבונדז די למתח •
שעד בעוד חדשים. מאבקים יים

 עבודות־ את משרד־העבודה חילק .כה
 מבלי נפרדים, במיכרזים בבניה המשנה
עתה עומד ,עצמה לעבודת־הבניח לקשרם

 את למסור שיש דעתו על סולל־בונה
 ב־ 6הזוכ קבלן לאותו עבודות־המשנה

בעוד העוקץ: העיקרית. לעבודה מיכרז
 עבודות־ של 70/״סל- זוכה שסולל־בוגד,

האזו המיכרזים שיטת פי על הבניה,
 השרברבות, מעבודות גדול חלק על להשתלט אחרים קבלנים הצליחו ריים,

 יקבל סולל״בונד, המאבק: תוצאת נמוכים. תחשיבים בעזרת וכו׳ הצביעה
לשיכונים. השנה שיוצאו הל״י מיליון 90מ־ יותר עוד גדול חלק

 משרד-האוצר ווספות. על רכובים אורחים לביקורי היכון •
מס־ המלאי, על ביקורתם את לייעל כדי בקטנועיס, מפקחיו את לצייד עומד

של ניכרת החמרה המפקחים, של יותר גדולה ניידות התוצאה: וכו׳. הקניות
הביקורת.

 המאפשרת השיטה על בקרוב תימתח חריפה ביקורת •
פרוטה 2650 כמחיר לממשלה אתידולאריהם למכור ליצואנים
 ספסרים קונים בהם המקרים והולכים רבים כי שנסתבר אחרי לדולאר,

 עימקות־ייצוא מביימים הדולאר, פרוטה 2450 במחיר השחור בשוק דולארים
.גדול ברווח לממשלה חזרה הדולארים את מדברים מוגזמות, או כוזבות

״אקסטרא״. לביצת פרוטה 130ל* ירד הביצים מחיר •
החבאת על־ידי נגרמה מלאכותית, היתה האחרון בזמן הביצים במחירי מעליה

גולדמן מדינאי
מגדלת זכוכית מול משקפת

 שנגרמו ההפסדים על עצמם את לפצות זו בצורה שביקשו הלומים, מצד המלאי
קודמות. בתקופות להם
שנהישנתיים. תוף מחדש תיכתב היהודית ההיסטוריה •

 המדען בהנהלת צוות על־ידי עתה נוצרת כרכים, כעשרים שתכלול הענק, יצירת
העברית. האנציקלופדיה עורן נתניהו, בן־ציון

אופק. עד מאופק המגיעה למשקפת מבעד
 קרב עמד זה אישי מאבק מאחורי אולם
 כפות־המאזניים על מוטלת היתד, בו רעיוני,
 הוא ביג׳י המדינה. עתיד של היסוד תפיסת
 יש־ מלחמת את הרואה אסכולה, של נציגה

ה כל את ושבנתה נצח, כתופעת ראל־ערב
 זו. הנחה על שלה והכלכלי הפוליטי משטר

ב מאמין מאד, מעשי פוליטיקאי גולדמן,
יש אם קרוב, שלום של המעשית אפשרות

לידיה. היוזמה את תיטול ראל
ישראל. לעתיד יותר חשוב ויכוח אין

מדיניות
נירוואנה

מ המדינאי לבין הפוליטיקאי בין הגבול
הפו האיש הוא הפוליטיקאי מאד. טושטש

 בתמרונים העוסק ובאסיפות־עם, בועדות על
 ואפורה, יומיומית היא מלאכתו ובקנוניות.
 מעניינים התקופה של הגדולים והתהליכים

 לקולות לפרטם שאפשר במידה רק אותו
תקציב. של וללירות בקלפי

 ששונה כפי זה מאיש שונה המדינאי
 היומיומי למישחק מעבר הצבעת מן הצייר

 הענינים *ת רואה הוא וגושים, סיעות של
המשתפמים והנהרות הנחלים אח הגדולים,

 אפיקים להטות מנסה הוא ההיסטוריה. לים
עליהם. ולהשתלט אלה

ה העולם בכל רקאהיר. ניהרו עם
 לתיאור יותר הקרוב אדם כיום אין יהודי

 ההסתדרות נשיא גולדמן, נחום מד״ר זה
ה ביוזמת־עצמו. נודד ושגריר הציונית

 פתוחות ישראל, נציגי בפני הנעולות דלתות
ה את רשמית מייצג שאינו האדם לפני

במוס בקאהיר, לבקר כן על יכול מדינה,
 ייראה שהדבר מבלי הוואתיקאן ובעיר קבה

פרו־ישראלית. כהפגנה
גולד־ נחום צירף זו, אובייקטיבית ליכולת

 כפי דעותיו, ובלתי־שיגרתי. פתוח מוח מן
 גלויי־ נאומים בעשרות לאחרונה שהתבטאו

 את מפתיעות היו פרטיות, ובשיחות לב
 הרגילים ישראל, אזרחי של הגדול רובם
 חסרי- ועסקניהם עתוניהם של בתלם ללכת

 של היסוד קווי השיגרה. ומעובשי המעוף
 נאומים מתוך משתקפים שהם כפי דעותיו,

אלה:
 ישראל היתר, העולמי ק כמישה •

 כך משום בהחלט. ניטראלית להיות צריכה
יש לכניסת המדינה בראשית גולדמן התנגד

 לני- יערוב האו״ם כי הציע לאו״ם, ראל
המדינה. של טראליות

 בן־הברית היא האסיאתי הגוש •
 ג׳והארלאל ישראל. של הנכון הפוטנציאלי

 בין התיווך את עצמו על מקבל היה ניהרו
 ליצור ישראל שקדה אילו והערבים ישראל

ה ניהרו עם פגישתו לכך. התנאים את
זו. דעתו את חיזקה חודש,
 כשהם יותר מסוכנים ערב שליטי •

הת כי מאוחדים, כשהם מאשר מפולגים
 מהם לאיש מאפשרת אינה ביניהם חרות

 גמאל השליטים, מכל לישראל. להתקרב
 והחרפת ביותר, המתון הוא אל־נאצר עבד

 היתד, סיני) מיבצע (ובעיקר עמו המאבק
 שהוא מסתיר אינו גולדמן חמורה. טעות

מצ עם השלום את להשיג בכוחו מאמין
לכך. יפוי־כוח לו יותן אילו ריים,
אייזנהוארלא של הדוקטרינה •
 האמריקאים ישראל. על לחול צריכה היתד,
 ממשלת־ישראל ודווקא בזאת, רצו לא עצמם

לדוקטרינה. להצטרף הכוח בכל התאמצה
 מעוניינים אינם אמריקה יהודי •

 היו האמריקאי, לגוש ישראל בהצטרפות
 ישראלית ניטראליסטית עמדה ברצון מקבלים

 לא הדבר פרו־סובייטית). עמדה לא (אך
התרומות. זרם על במאומה משפיע היה
 כי טפשי, הוא צרפת עם הפלירט •

 שלה, הנוכחי בקו להמשיך תוכל לא צרפת
יש את ולזנוח באלג׳יריה להתפשר תצטרך

ראל.
 זאת היתה כבוד. פרסומת, שררה,
 דויד של הרשמי לקו המוחלטת האנטי־טיזה

ה הסיבה זאת היתה לא אולם בן־גוריון.
 ביג׳י של והולכת ד,מחריפה למלחמתו יחידה

 המלא. מאמונו פעם שנהנה הציוני, במנהיג
 האדם הוא גולדמן יותר: עוד חשובה סיבה
 עמדת־ לגבש המסוגל היהודי בעולם היחיד

היהו הכוחות ליכוד על־ידי עצמאית׳ כוח
 להכתיב יוכל זאת, יעשה אם בגולה. דיים

המגביות. שוט בעזרת רבים, דברים לביג׳י
סי השבוע הראה לא עצמו גולדמן אולם

 הוא אמר למלחמה. התלהבות של מנים
 ה־ שנכשל אחרי כתפיים: במשיכת לידידיו,

ב הפרוגרסיביים עם ד,צ״כ את לאחד נסיון
 ש־ רצינית מפלגה כך על־ידי ליצור ארץ,

ב כיום אין עליה, להתבסס יוכל גולדמן
מו פוליטי בסיס ליצור סיכוי ישראל תוך
ביג׳י. עם למאבק צק

השו יש לשררה. השואפים אנשים ״יש
 הכבוד. אחר הרודפים יש לפרסומת. אפים
 אמר מזמן,״ האלה היצרים כל מתו אצלי

 אדם ״אני בועד־הפועל. לחבריו השבוע
 להיכנס לי למה החיים. את אוהב אני עשיר.
בישראל?״ העכורים המפלגתיים לחיים

 שבן־ ״לפני :62,־ד בן המנהיג התלוצץ
בנ אותו קראתי בודהא, את גילה גוריון
ניר של במצב עכשיו נמצא אני עורי.
*!״ וואנה

 כוח הוא גולדמן נחום — לא או נירוואנה
 אי־ אם בו. יזלזלו קצרי־רואי יריבים שרק
 יהיה ביג׳י, מידי רסן־השלטון יישמט פעם

עמדת־מפתח. בעל מרחיק־הראות המדינאי

הגבול
ר ב ענן ש

 שהיו השמיים, הבזק: כמהירות קרה הכל
מדי בעננים התכסו בהירים, כן לפני רגע
 שבר■ המטיר מעטות דקות תוך עבים. ניים
הפיל הסורי, הגבול על אש של מטר ענן

 האידיאלי המצב *
 השתחררות פירושו
יצרים.

ש בודהא, תורת של
ת־ כל ״כיבוי״) גאו
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