
ארצות לירדן. ד!רי,רוכ בעתיד לחיכנס עשוי עיראקי צבא ,
סורי חמצרי וזננזיו! ?בדיסת ביותר הרצינית האפשרות את בנד רואה  האפשרות את בכך רואה חברית

 1חום חס?ך של משטרו את למוטט
 אם הירדן. מלך על זח בניוון לחצו

תתימיר־' לא שראלי וסעודיה. עיראק בין

 את עתית מפעיל דיפרטמנט וחסטייס ן,
 מחולקת ארצו תחיה לנד, יסכיס חוסיין

וזאת. בהתפתחות שעה, לפי

הסובייטי לקו גלוי באופן תשתעבד המצרית המדיניות
ב. ח ר מ  על האחרונים בח־דשיס הדגש את שמה שברית־המועצות אחרי ב

 לרכוש נסיון המצרית הצמרת תעשה במצרים, מאשר יותר בסוריה תמיכה
 זו מטרה לקראת השלבים אחד הערבי. בעולם המנהיגות נתר את מחדש

ביית׳ וגם מצרים גס ישראל. נגד החריפות המילוליות ההתקפות חידוש יהיה
 נגד אם כי היהודי, העם נגד דווקא מכוון איננו זה מסע ני יסבירו המועצות

 ן ב המתנהלת הקרה המלחמה את לראיה יביאו האמריקאים, כגרזרת ישראל
וושינגטון. גרורת היא שגס לירדן, מצרים
מצרים נגד חריף גילוי־דעת יפרסם האמרשילד •

דיחוי ללא לשחרר מצרים את לשכנע במאמציו שנכשל האו״ס,
ביס.

בוושינגטון ישראל שגריר ,

במדינה
העם

 נזזכיף
הדייג סירת

ההתנהגות את בגילוי־הדעת יוקיע וצותה, דורון
ארצה. אבן אבא של שובו מועד נקבע ס

משרד במיע־ן ישוב׳ן חודשים, ששה בעוד תפקידו את יסיים באו״ס ונציגה
לכנסת הבחירות לקראת חוץ. למדיניות הממשלה כיועץ בירושלים,

ברורה במטרה נזפא״י. ברשימת הראשונים המועמדים בין אבן היה
 החוץ

הרביעית

של הקרובח

דעת־חקחל ללחץ ייכנעו

הבחירות■ אחרי שתורכב בממשלה שר יתמנה שהוא
בועידח מלהשתתף יתחמק שרת משה •

 כיושב־ רחירתו מליידי למעשה. לשתקי יריביי תוכנית שנודעה לאחר מפא״י.
 היהודית המגבית בשליחות לסיוד לצאת כנראה שרת יחליט ■הועידה, ראש

.לארצות־הברית המאוחדת
 החדש ההדרים חוק יוזמי *>

מרחיקי־־לכת שינויים ויכניסו
ם, ת ע צ ה  הועידה נבר שזי למרות ב

 הצי דובינר שסם אחרי החקלאות. לשר
 נגד הפרדסנים ציבור את להתסיס ליזז

הפרדסנים את החופן המוצע, החוק
קטטיריתהדי המועצה לפקידי הלמעש

 הציונים־הכללי בצמרת נתקבלה
מנהיגי על האוסרת סודית

הצעת־החוק. למען המפלגה בשם להופיע
 יוסף הצ״כ, הנהלת שיושב־ראש .למרות
 הסיבה: ההצעה. בעלי דובר הוא מפיר,
 בחוק הצ״כ תמיכת ■בי חצ׳׳כ חשש

לוז־ פרדסניס של המוני למעבר תגרום
חדש ארגון שיתבסס או נועת־החרות,

 התאחדות את יפלג אשר פרדסנים של
לצ״כ■ השייכת האיכרים

 יפתחו הדתיות המפלגות •
לק פנימיות, בירור בשיחות

ה החזית של חידושה ראת
ל בבחירות המאוחדת דתית
 המאוחדת, החזית הרביעית. כנסת
 ואשר הראשונה בכנסת קיימת שהיתר!
 נר־ ,פנימיות ממחלוקות כתוצאה פורקה

 כחיונית הדתיים לעסקנים ■עתה אית
הסי־ בין היחסים החרפת נוכח ביותר,

 הציב־ ובין מפא״י, לנין הדתיות עות
במדינה. החילוני הרוב לבין הדתי ור

 אם להסתבך, עלולה מפרס המחודשת חעליה תוכנית •
להוביל לה שינתן כד על תעמוד מסויימת תעופה חברת
 זנל־ידי יוטסו לים הע כי קבעה המקורית התיכנית מטהראן. אלה עולים

 להתעיד־ת לגרוס עלול זה ושינוי שונו אלה תיכניות אולם איר־פראנם,
העליה. מיבצע לרעת חיצונית

 לבין החינוך משרד בין אמנותי רקע על סיפסוך צפוי •
הוא זה לסיכסון קעהר וייסגל. מאיר העשור ועדת יושב־ראש

חגיגות במסגרת זרים אמנים של המוגזם ליבוא החינוך משרד של התנגדותו
 משרד ישראל. לאמני בתוכנית יותר נרחב מקום להקצות ותביעתו העשור,
החגיגות. דמות את לסלף עשויה לעניין וייסגל של גישתו• כי סרטן החינון

 לניתוק תוכניתו ביצוע את לעכב יאלץ הפנים שר •
למרות לגבעתיים. וסיפוחה מתל-אכיב יצחק נחלת שכונת

 ביצוע על המליצח בר־יהודה,. ישראל השר מנל־ידי שמונתה מיוחדת, שועדה
ת. ההמלצ על התושבים של התנגדותם גברה השנונה, במעמד השינוי

בתל-אביב. השלום משפט לבית חדשים מינויים צפויים •
נפות פרקלים בוכייץ, מנחם בד״ד בחרה שופטים למינוי העליונה הועדה

ל־אביב,ת מחיז לפרקליט ראשית עוזרת וולנשסין, ובשולמית והתיכון, השפלה
 שופטי שלושה במקום יבואו אלה שופטים בתל־אביב. שלום שופטי לתפקיד

 יצחק הקרוב: בזמן משרותיהם את לעזוב כוונתם על שהודיעו וותיקים,■■ שלום
אלון. וצבי חקס אליעזר ד״ר אבינל,

על הממשלה לבין משקיעי־החוץ בין יפרוץ חדש סכסוך •
 למפעלים 30,/״ של פחת תובעים שהמשקיעים בעוד הפחת. חישובי רקע

 הראשון חסכסוך .257־ רק לתת הממשלה מוכנה נוספות, שעות העובדים
אליאנס. הסתדרותי, למפעל דווקא נוגע
ארוכה לתקופה כמטבע־חוץ פקדונות על הריבית שיעור •

 זו ריבית גם וחצי. צ7ב־־ יזכו קצר לזמן פקדונות ,77ל*<־ 57כד<־ יגדל
בממבע־חוץ. תשולם

המיטה בתוד
ב השבוע שכבה הישראלית המדיניות

 בבית־החולים נשאר בן־גוריון דויד מיסה.
המט הפצעים מן לאסו החלים הירושלמי,

 להתחמם הוסיפה ששרת־החוץ בעוד רידים,
 על יושבת כשהיא ביתה, בחצר בשמש

 בכנסת האווילי הפשע שלה. כסא־הגלגלים
המדינה. צמרת על צלו את להטיל הוסיף

 בלאו־ גם במיטה שכבה ישראל אולם
 אחד שכל מאורעות, התרחשו מסביבה הכי.
 שוב הפגינו הם ישיר. באופן לה נגע מהם

האח בשנים המדינה הצליחה מידה באיזו
 שהיא רמים ג לידי גורלה את למסור רונות
הם. על שליטה שום לה אין עצמה
השבוע: שהתקדמו אלה, תהליכים בין
ב המגביות הכנסות של רבה ירידה >•

 ניירות־ בבורסת מזעזוע כתוצאה אמריקה,
ביהודים. גם קשה שפגעה הערך,
•  ג׳ון של במיוחד חריף מכתב־איום י

 גינה בו דיון, בן־ג לדויד דאלס פוסטר
 ירדן, כלפי ישראל של חסרות־ערך פעולות

 שאמריקה לערבים להוכיח היתד, ושמטרתו
ירדן. את זונחת אינה
 מצריים בין קיצונית מלחמת־תעמולה •

 של הקץ ראשית להיות היכולה וירדן,
ציר והשלטת הרקובה, ההאשמית הממלכה

התרסות״) ״היכל (כפתיחת גולדמןנחום
הגזנשו/ים נץ נו!

ה מן מטרים 300 במרחק קאהיר־דמשק
כנסת•
 אמרי- משותפת פעולה התגבשות •

 מרחבית ת־כנית־שלום לעיבוד קאית־בריטית
סוב תוכנית להקדים כדי ישראל, חשבון על

מקבילה. ייטית
 כל פני את לקדם אחת דרך רק היתד,
 הפוליטית המיסה מן לקום האלה: האיומים

מדי יוזמה של הקר לם לע לצאת החמה,
 הראה לא ישראל בצמרת אדם שום נית.

לכך. נסיה השביע גם

ת מדידו
הציוני יק1וט217ה

 מכמה לספיטניק דומה גולדמן נחום ד״ר
ה ההסתדרות של המעופף הנשיא בחינות.
 נע הוא יבשות. פני על לטוס מרבה ציונית

 לאסמוספירד, מעל הרחק ת, המדיני במרחבי
ל הישראלית. המפלגתיות של המורעלת

 לכוכב־שביס. בשמיים אורו דומה פעמים
 הפרשנים שואלים הספוסניק, לגבי וכמו

 מתי הגורלית: השאלה את גולדמן לגבי גם
להישרף? מבלי זאת יעשה ואיך לארץ, ירד

 נראה גולדמן ד״ר והולך, גובר חוג בעיני
 ישראל, ראש־ממשלת לתפקיד טבעי כמועמד

 בממשלה שר־החוץ, למפקיד לפחות או
 כאלה תפקידים אולם שלאחריה. זו או הבאה
 ב־ נלכדים הם השמיים. מן נופלים אינם

 כדי מלחמת־המפלגות• של מישחק־הכוחות
 להיות רק לא לדמן ג יצטרך אליהם, להגיע

 לגבש גם אלא ישראל, של תושב־קבע
מספיק. כוח בעל מאורגן, מחנה מאחוריו

הפוליטיקאים כל במי העומדת השאלה

 גחום בפגי וראשונה ובראש ישראל, של
כיצד? היא: עצמו, לדמן ג.

 שנים חמש לפני והרומנים. הגרמנים
 הדרך את לפלס שנועד רעיון גולדמן יזם

 עם הצ׳׳ב מיזוג אח הציע הוא זה. בכיודן
 עצמו הוא אשר אחת, למפלגה הפרוגרסיבים

בראשה. יעמוד
 הפרוגרסיבית במפלגה נכשל. זה נסיון
 מאד: שונים מחנות שני זה בצד זר, קיימים

 והעובד רוזן, פנחס בהנהגת ״הגרמנים״,
הגר רומני. צא מס ברובו שהוא הציוני,

 הנאומים את נואמים יותר, בולסים מנים
מח חציוני העובד אולם לפירסום. הזוכים

 אח — האמיתי הכוח כל את בידו זיק
 כדאי התקציבים. המפלגתי, המשק הקיבוצים,

 תמורת מפא״י את לשרת יותר הרבה לו
 מאשר התקציבי, הצלי מן שמנים נתחים

פוליטית. עקביות גלי על להפליג
משמ המוגבלת, הפיקחות בעלי הגרמנים,

ל מבלי הזולת, בידי מכשיר לרוב שים
 יותר. הרבה פקחים הרומנים בכך. הרגיש
 את הציוני העובד סיכל זו פקחות מתוך

 גולדמן גם כי יתכן גולדמן. של רעיונו
 כדי מסויים, בשלב הקרב את הפסיק עצמו
 יותר. חזקה עמדה תחילה לעצמו לגבש

ה לנשיא נתמנה מפא״י עם פשרה תיך
 לחיים מלהיכנס ונמנע הציונית הסתדרות

ישראל. של המפלגתיים
 ביקורו בשעת גולדמן־םרליןז ציר
 הדופק את גולדמן מישש בארץ האחרון

 הצ״ב עם ארוכות שיחות קיים הוא שנית.
 עובדה הכחיש רחן פנחס הפרוגרסיבים. ועם

 על ת שיח ששתי למרות בעקשנות, זו
 פרדר, ישעיהו של בביתו התקיימו זה נושא
 וחבריו שרוזן ספק אין הלאומי. הבנק מנהל

גולדמן. של המדיני המעוף מן הושפעו
 יוסף הוא כיום הצ״ב של החזק האיש
 מצויינת. טכסיסית אבחנה בעל אדם סרלין,

ה העצומה התועלת מה מיד הבין הוא
 מתחת למפלגתו. גולדמן במשיכת צפוני.
ומו חדש רעיוני מצע של המתנופף לדגל
בינ שיעור־קומה בעל מנהיג ומאחורי שך,

 עם להתאחד רק לא הצ״ב לים יכ לאומי,
 אלא מהם>, גדול חלק (או ה״יוגרסיבים

 נד — חדשים כוחות גם למחנם למשוך
מולד. האנס ועד ליבנה אליעזר
 עתה כבר שיהיה כזה, מחודש מחנה
 הנוכחית, .בכנסת בגודלה השניה המפלגה

 לכנסת להיכנס בבחירות, לעלות עוד יוכל
 לחרות להציע צירים, 25 או 20 עס הבאה

יותר. הגדול השותף ד,צ״כ יהיו בו ד איח
 ל- זד, רעיון קוסם אישית מבחינה גם

 את סופית לסלק לו יאפשר הוא סרלין.
 המתנגדים ■רוקח, וישראל ברנשטיין פרץ

ב הישראלית. הנייטראליות לרעיון שניהם
 באופן גולדמן יעסוק גולדמן־סרלין שותפות

 את לסרלין ישאיר המדיניים, בענינים טבעי
 היומיומית, דה העב ואת במנגנון השלטון

 את סרלין הפתיע השבוע מצסיין. הוא בה
 גולד- ברוח לפניהם כשנאם בנהריד, מאזיניו

 ברעיון תמך זהירה, כי אם מובהקת, מנית
ערב. ארצות עם והשלום הנייטראליות

 הילל אבא אצל לביקור סרלין יצא בקרוב
 עזרתו את לרכוש כדי באמריקה, סילבר

למיבצע.
 קוסם זה שרעיון ספק אין .71 מול 62

 כזה גדול מחנה של הצלחתו לגולדמן. גם
 תפקיד לו להבטיח עשויה הבאות בבחירות

 מועמד להפכו הנחירות, אחרי שר־חוץ של
 בן־גוריון דויד ירד כאשר לראשות־הממשלה

 אין שכיום העובדה הפוליטית. הבמה מן
ה לציונים לימית ס תסיסה שום בכלל

 הם בחשבון. חיובי גורם היא גם כלליים,
בנקל. החדשה תפיסתו את לקבל יוכלו
 כיום הוא גולדמן בעת. קי ,שאלת־הזמן גם

 יהיה לכנסת הבאות הבחירות ביום .63 בן
 יצסרך זה, למוסד אז יכנס לא אם .65 בן

 לבחירות עד תמימות, שנים ארבע לחכות
 יהיה כשהוא ,1963 בשנת החמישית לכנסת

 מיתרונותיו אחד את יפסיד זו בצורה .69 בן
כ עתה מופיע שהוא העובדה — הנוכחיים

 שבחודש ביג׳י, מול ורענן, צעיר־יחסית איש
שנה. 71 ימלאו הבא

 קלה. תהיה לא גולדמן של החלטתו אולם
 מבלי המפלגתי, לבוץ מעל מרחף הוא כיום

 שיקרה מה לגבי אשליות לו אין להתלכלך.
 הישראלית: הפוליטית לזירה שייכנס ברגע

ולמ ללכלך כדי יגוייסו מפא״י כוחות כל
להת המסוגל היחיד האיש את בבוץ רוח

 למערכת־ נושא יהיה ספק בלי בביג׳י. חרות
 התמחה בד. הארסי הסוג מן אדירה, השמצה

ה נגד בפעולתו לאחרונה, מנגנון־החושך
סוב כסוכן יואשם הוא בשחיתות. לוחמים

ישראל. שסח את המוכר נתבוסן ייטי,
 גולדמן את להסיח מנסה עצמה מפא״י

 יוספטל, גיורא אחר. לאפיק מועד בעוד
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