
במדינהעטורות) הוכויות (ני תצפית
כבר יתמנה לכך־גוריוז כיותר הקרובים הצעירים אחד •

 פ* בתוכניתו הראשון הצעד זה יהיה כממשלה. לשר חקרוכים כימים
להשאירה נדי טלו, קבוצת־חסנהלים לידי חשלסון את בהדרגה למסור ״ביג
 ביג׳י חטב כה שעד בעוד הבסה. מ! ירד עצמו הוא נאשר ענזדות־המעתח בגל

 קבוצת־ אנשי יופיעו בחן הנאות, הבחירות אחרי רק זו תוכנית להנשים
 ואחדות־העבודח מפייס כניעת אחרי הרי מפא־י, רטינות בראש שלו החצי

סיד. לחגשנזה משת נשרה הפרעה כי החלים

וכורמח. ישראל כין כיחסים ניכרת התקדמות צפויה •
 להיות עשוי ורפו, המדינות שתי בין דויחסיס הלכו רבים חתשים שבסשך אחרי

 בחבילות דיין משה רב־אלוף הרממכ׳־ל טל ביקורו עקב למובח, שינוי מורנש
בורסה. של העשור

אל עבד שגמאל לאחר ישראל־צרפת. כיחסי הצטננות צפויה •
 חלקם על שלהם, הפיצויים מתביעת חלק לצרפתים לשלם הסכמתו את הביע נאצר

 הצרפתי המסחרי לשיים מסויימות הנחות להעניק נכונותו פל ורמז סואץ, בתעלת
בהכרח יתבטא זה דבר קהיר. עם המרינה את לחסל פאריס נוסה בתעלה,

וישראל. צרפת בין ההדוקים הקשרים בהתרופפות
מדינת כין הדיפלומטיים היחסים קשירת מועד מתקרב •

 כי הדעה גברה הגרמני הטלטון בצמרת המערבית. גרמניה ׳#כץ ישראל
זאת. לעשות תשמח וישראל כיום, כאלה יחסים לקשירת מניעה כל אין שוב

מדיניות לגבי עמדתה את כקרוכ תפרסם העכורה אחדות •
חח ממושכת שיחה אחרי הנייסרליות. עקרון את ותשלול ישראל. של ה

 אפשרות כל כיום אין כי הדמה את הצעיר העסקן קיבל אלון, ויגאל ביג׳י בין
 או דיבור כל כי תצהיר העבודה אחדות ישראל. מצד נייטרלית למדיניות

פסנדו־קומוגיססית. הצעה אלא אינו ניימדליות בדבר הצעה

אולם נייטרליסטי. כקו לדגול מפ״ם תמשיך זאת לעומת •
ש* מחשש בזהירות, זאת תעשה חיא

הע□
ל ס ה מו גד. פי

 הר־הצופים, פיסגת .מעל
אפיים. לן אשתחווה

הר־הצופיס, פיסגת מעל
״ירושלים לך, שלום . . .

 חלל את השבוע מילאו אחרות זמירות
 בארגון עסוקים היו השלטון ראשי המדינה.

 מסויים, שבועון נגד אמנותי מסע־השמצה
 ובטישסוש עמידה־על־הראש על בהרצאות
 לא הם קסטנר. פרשת שופטי של המסקנות

 שום אשר הר־הקסמים, על למאבק פנויים היו
שנים. עשר מזה בו ביקר לא ישראלי מנהיג

 אשר ידיעה, היתד, זו מאדישות התוצאה
 כגצחון אותה לפאר מיהרו ישראל עתוגי
 יכלו לא המזל לרוע אולם לממשלה. מזהיר

 ה־ המציאות את לשנות המצלצלות הכותרות
 ישראל, בין השבוע שהושג ההסכם עגומה.

 היה הר־הצופים מעמד בענין והאו״ם ירדן
 ללא ישראל. מצד מוחלטת כניעה כמעט
 מן לכמה שלום שלים ירי שליטי אמרו שירה,

המדינה. של ביותר החשובות הזכויות
 מש הוא הר־הצופים החיוני. המשלט

 הקימו הרוסי והצאר גרמניה קיסר אדיר. לס
 הוד את לסמל כדי ובנינים, מגדלים עליו

 העתיקה. העיר על החולש במקום מלכותם
 הקימה בעקבותיהם, הלכה הציונית התנועה

 תש״ח חמי לי אשר בניני־פאר, של שורה
 טאק־ חשיבות בעל בודד, כאי עליהם הגנו
רבים. אויבים של עוין בים עליונה, טית

 לסלקה לבן־גוריון פילה תספק זו עמדה
הממשלה. מן

 לעת• יושאר אבן אכא •
לל כדי כארצות־הברית, עתה
 כגין, מנחם של כהשפעתו חום

הכא. כחודש שם יבקר כשזה
 ישראל שגריר צריך היה התוכנית לפי

ממו לחופשת־סולדת לשוב בוושינגטון
 נודע החוין שבמשרד מאחר אולס שכת,

 לנהל מתכונן החרות תנועת ראש ני
 התרמה, מסע רק לא בארצות־הברית

 בצרפת מסעו נוסח מדיני, מסע גם אלא
 לאבן יורה הוא סיני־סואץ, מיבצע לפני

בלימת. לפעולות בזזשינגמון להישאר
 פנחס ההסתדרות מזכיר •

 החולים קופת העברת יזום לבון
 משרד לרשות ההסתדרות של

שה אחרי הממשלתי. הבריאות
לש העברת על השבוע החליטה ממשלה

 מעוג־ ,ממלכתית לרשות העבודה נות
מהסעמנוה להיפטר ההסתדרות עתה יינת

— קופת־חולים של תעצומה הכספית
 מיליון 24 של בגדעון כיוס המסתכמת

 ממלכתית לרשות והעברתה — ל־י
מוסמכת.

המע כי רציני חשש קיים •
י לישראל האמריקאיים נקים

הח בגלל הכאה. כשנח קוצצו
 להגדיל ארצות־חברית ממשלת של לטתה

שלה, הבסחון הקציב את ניכרת במידה
 כולל אחרים, בשטחים ההוצאות יצומצמו

יש בממשלת לארצות־חו׳ן. כלכלית עזרה
המענקים. של שלימותס על חריף מאבק לנחל מעתה גבר מתכוננים ראל
ארמון שליד חמפורז באזור בנטיעות תמשיך לא ישראל •

 הירדנים, את להרגיז לא לישראל יעצו האמריקאים כירושלים. הנציב
חוסייי.ן מצד כחולשה להתפרש העשויה הישראלית, לפעולה בתוקף המתנגדים

הצבאי. המושל על יתלוננו כננב הצעיר השומר קיכוצי •
 חקלאי לכל כללית חגיגת־קציר לארגן רוצים היו אלה שקיבוצים בעוד הסיבה:
למתיישבים נפרדות חגיגות ייערכו ינ הצבאי המושל כן סל יעמוד האזור,
 הישובים בחגיגת להשתתף זכות לבדואים שתהיה מבלי ,הבדואים ולשנסי יהודים

העבריים.
 של הפיכתו את יתנה ארן זלמן והתרבות החינוך שר •

 ״אחל", של כחיסולו ממלכתי לתיאטרץ ״הכימה" תיאטרון
לאהל כי סופית הוכח לדעתו, בהכימח. הותיקים שחקניו וקליטת
כשרון. ביותר השלטון של האינמדסיס את הנימה תשרת וממילא קיום, זכות

האמריקאי סאסט האווארד לשעבר הקומוניסטי הסופר
 התהילה גיבורי אחי מחזהו יוצג העשור, חגיגות במסגרת כישראל.

 הודיע והסופר הקיבוציות, התנועות ארבע מחברי מורכבת להקה פל־ידי
זו. בחזדמנות בארץ לבקר
ח התחבורה ומשרד המוניות כעלי כין חדש סכסוך פי י

מכוניות, להשכרת האמריקאית הרץ -לחברת אישר התחבורה משרד
 המוניות נהגי העשור. בשנת לתיירים להשכרה שיעמדו סוניות 150

בארץ המכוניות תשארנה העשור, שנת אחרי וכי בהם יפגע זה יבוא

דיין משה
ניכרת התקדמות צפויה:

 ישראל כי הירדנים הסכימו המלחמה בגמר /1
 על פעולות־השלום מלוא את לקיים תמשיך

ואילו,יש לגמרי, חופשית גישה תוך ההר,
 אולם המשלט. את לבצר שלא התחייבה ראל

 את הפרו הירדנים מעולם. קויים לא ההסכם
 את השמיעו זמן תו בא בגלוי. התחייבותם

 למשלט ההר את הופכת ישראל כי הטענה
 על המסכנת להתקפה נקודת־זינוק אדיר,

הבאר״ במלחמה העתיקה בעיר ירדן שליטת
 או-ם למשקיפי לתת ישראל סירבה כאשר

מדי רוב קיבלו ההר, על המצב את לבדוק
 סענות כי לכך כהוכחה הדבר את העולם נאי

 כאשר התרגשו לא הם צודקות. הירדנים
 הדו־ השיירות את לזמן־מה הירדנים הפסיקו

הרגילות. שבועיות
סוף־ הושג השבוע השעשועים. ילד

מקו אורוטיה פרנצ׳יסקו סניור הסכם. סוף
 אולם עדינה. במשיכה אותו השיג לומביה
ליש שרמז דאלס, פוסטר ג׳ון דחף מאחור

 לא אם ייפסק, מאמריקה זרם־הכסף כי ראל
 ילדי חוסיין, למלך צרות לעשות תפסיק

במרחב. המערבי העולם של השעשועים
 מלאה זכות ניתנה לאו׳׳ם נכנעה: ישראל

 את לסכן העלול דבר ההר, על סקר לערוך
החיוני. במשלט המדינה שליטת

 כי יתכן משרד־החוץ: של היחידה הנחמה
הצד את למלא יסרב העקשן זודסיין המלך

 אוגוס* מבנין חייליו הוצאת — בהסכם שלו
 מן ישראל תיפטר וכך — ויקטוריה מה

 אולם הכניעה. תנאי את למלא ההתחייבות
 היתד, האוייב, מעשי על שסמכה זו, נחמה

 המדינה של איתנה לעמידה קלוש תחליף
ההר. על

ת מפלגו
תן. ח ה ה ל כ ב ה ר ה ו

 הציונים־ד,כלליים ירוו האחרונות בבחירות
 עדיין זכו אז גם בכנסת. מקומות 14ל־ 23ם־

 לפרסטיג׳ה הודות רק קולות של רב למספר
 בגודלה השניה המפלגה היותם מעצם שנבעה
 אליהן הבאות, בבחירות יקרה מה בארץ.
בימין? כמפלגת־הםעוס מראש הצ״ב יכנסו

 הצ״ס מנהיגי כל את מטרידה זו בעיה
 תראה שהמפלגה מבלי הזמן, שעובר וככל

 התאוששות של ביותר קלוש סימן אפילו
 שרב וככל החששות. מתעמקים כן רעיונית,
 הקורא חזון־הקסם, יותר מפתה כן החשש,
 הכלה עם הקשיש הצ״כי החתן של לחתונה
חרות. העלמה הצעירד״

כאלה, נשואין משפחתית. שערוריח
 ספיר יוסף וביניהם החזון, לבעלי נראה כך

ב רב טבעי לריבוי לגרום יכולים הצ׳׳כי,
הימין. מחנה

 גם אליה למשוך עשויה מאוחדת מפלגה
ה החלק את לפחות (או הפרוגרסיבים את

 בכנסת להגיע אולי שלהם), הגרמני, ימני,
 צירי 40 לעומת צירים, 33ל־ השלישית

בב מסויימת ועליה מזל, קצת עם מפא״י.
 יהיו בו המצב להיווצר יכול הבאות, חירות

 לדתיים להציע יוכל והימין מאוזנים, הצדדים
 מאתר והשמאל. מפא־־י בלי ממשלה להקים
 כזה במקרה יוכלו ימניים, הם הדתיים שרוב

 בעירית נמו ימינה, ההליכה את להעדיף
תל־אביג

 השידוך בפני העומדים המכשולים אולם
 עם למיזוג מתנגד בגין מנחם עצומים. הם

ו רעיוניות בעיות שיעורר גולדמן, נחום
 סולד הצ׳־כ של המתון החלק נוראות. אישיות

 פעם מדי מתעוררים זאת בכל חרות. בפני
 מחדש למשש כדי הצ״ב, ממנהיגי כמה
המיועדת. הכלה דופק את

מש לשערוריה השבוע גרם כזה מישוש
 הצ״ב ממנהיגי לכמה נודע לפתע פחתית.

 גם־ סרלין ויוסף ספיר יוסף כי המופתעים
 את עמו סעדו בגין, מנחם עם בחשאי גשו
 שאר בין צעקה קמה מיד וקיבתן לבם

 זו דוגמה למראה מאו שנזעמו המנהיגים,
 האשימו זאת לעומת סודית. דיפלומטיה של

 יוסף את מתנגדיהם) בפי (ס.ם. ססיר־סרלין
 בסינון תמיר, יוסף המפלגה מזכיר השלישי,

במאמץ. לחבל כוונה מתוך לעתונות הידיעה
 הפנימית המהומה המיועד. חשושכץ

ה סיכויי ן. לים עם תה בכוס סערה היתד,
ב הנוגעים כל אך אפסיים. הם כיום איחוד

 בלתי- יהיה שהאיחוד יתכן כי יודעים דבר
ל המיועד השושבין שנתיים. בעוד נמנע

בן־גוריון. דויד אז: חתונה
 בצעדי״עגק מתגבשים השמאל בחוגי כי

 להכריח יוכל שבן־גוריון כאלה, יחסי־כוחות
 למפא-י, להצטרף ואחדות־העבודה מפ׳׳ם את
 רשימת־בחירות של בדרך ואם בגלוי אם

 בעוד להעביר כזה גוש יצליח אם משותפת.
 צפויה תהיד. בחירות־אזוריות, חוק מועד

ב המפלגות שאר לכל מוחשית סכנת־כליה
 שתבוא מאוחדת, מפלגת־ימין גיבוש ארץ•

 תהיה הדתיים, עם מקומיים בהסכמי־בחירות
האפשרית. היחידה התשובה

ש חתונה כי מלמדים הזעירים הרומנים
 אהבה בהדרגה לפתח יכולה בכוח, בוצעה

 סימן שום עדין היד, לא השבוע אך אמיתית.
הימין. במחנה כזאת לאהבה

ת1נ1עת
בלוו קי הוי־אה...״ ״

 העורכים חדר של המרופדות הספות על
 הסבו בתל־אביב, מוקויוב בבית המהודר
 בישראל. היומית העתונות עורכי השבוע

 העתונות, חוק שאלת עמדה יומם סור על
לכנסת. להציעו עומד שביג׳י
 זהד* חוק נגד לעשות חושבים אתם ״מה

 הוא הארץ. של עורכו שוקן, גרשום שאל
 למניעת הרתעה, מסע לארגן מחבריו תבע

 אולם העתמות. לחופש המתנכל החוק קבלת
אטום. בקיר נתקל הוא

 וון אסף מיכאל שורר, חיים ישבו ממולו
 אך־ את הלובשים דבר, אנשי שלושת סינס,
 לכל התנגדו הם ואומי. אל־יום דבר. רוח

היחיח! ״הדרך אנסי־ביג׳יססי. מסע של שמץ
•ז) בענזוד (הממו

?9*0 הזח חמולם4


