
ייסורות) הזכויות (כיומנווימ

לגכי שלח חמחדל כמדיניות תמשיך ישראל ממשלת •
ש ח ר ת מ ם ה ל עו . כ כי ר ע  שחוא וראח, חנח יחיה: בעתיד הממשלה קו ה

סוריוד מאיחוד האפשריות התוצאות לגבי המערב, מעצמות של הרשמי יתקו
מצרים.

 אשר האירופית, כמועצת כהכרה להתקכל תנפה ישראל •
ליהתקבל ישראל של סיכויה המערכית. אירופה ארצות הכרות כה
וסוסיניה. מרוקו של בקבלתן מותנים הם כי אס טובים, הס

וחאוני־י חלאומית כספריה המרוכזים הספרים רככות ס
ישראל בי! האחרון שבהסכם למרות הצופים. מהר יורת לא כרסיטח

 האוניברמימח לקרית הספריה את להעביר תוכל ישראל כי הוסכם וירדן,
 במקום דוגמתם להשיג אי־אפשר אשר ספרים אותם רק משם יורדו החדשה,

הר על ויתור של רושם ליצור עלולה הספריה העברת השיקול: אחר.
לירדן. ההר סיפוח של לתביעה גם ואולי חצופים,

ישראל כממשלת הקרוב כעתיד מסתמנים אלה שינויים •
ת ר מ צ כ ת ו רו ד ת ס ה של מקומה את יקבל בתשינגסון ישראל שגריר ז ה

מרדכי במקום העבודה למשרד תחזור מאיר גולדה ;החוץ כשר מאיד גולדה
 פנחס במקום ההסתדרות, של כדלי כמזכיר הקודם לתפקידו שיחזור נמיר
 ותפקיד• זאת, סם יחד תתמנה, מאיר גולדה מתפקידו. יפרוש אשר לבון,

 אלה, לשינויים מדינית משממות לייחס אין ׳הממשלה. ראש סגן של הייצוג
------------------------------------------------- בלבד. אישיות מסיבות הנעשים

ישראל כץ הדיפלומטיים היחסים קשירת מועד מתקרכ •
ה מני ר ג ת. ו כי ר ע מ ישראל. ביזמת באה זח בכיוון התזוזה ה

למעשה, הערכי. למיעוט הקלות על לפרסם תרכה מפא״י •
 ומטרתו בעבר, שניתנו להקלות ומוגבר חוזר פירסום רק בעיקר זה יהיה

 הקלות לבוא גם עשויות הערבים. בין ומפ״ם מק״י ממפרשי הרוח את להוציא
הצבאי■ הממשל ביסול סל זה בשלב חושבים אין אולם המיעוט, במצב מסו״מות

 הקרוכ כעתיד יצא כיג׳י ס
להכין ו:מסית ממושכת. לחופשה

של הבחירות למסה מיבצעים תוכנית
 למפלגתו, רעיוני מצע וגם מפא״י,
הרביעית. לכנסת הבחירות לקראת

 לשינוי סיכויים כמעט אץ •
של רצונה אף על הכחיתת. שיטת

ה הבחירות שימת את לבטל נזפא״י
 שתבטיח איזורית שיטה ולהנהיג קיימת,

 לא אם גם בכנסת, מוחלט רוב לה
ה 31 על שלה הקולות אחוז יעלה

רוב לגייס תצליח לא הנוכחיים, אחוזים
ההצעה. לקבלת הנוכחית בכנסת

 הישי־ כחורי לתשומת־לכ •
שינוי ■חול :אתם והקשורים כות
 של צבאי משירות השיחרורים בנוהג
 לדחות נהוג היה כיה עד התורה• לומדי
יגוייסו דבעתי הצבאי; השירות את כליל
 מילואים לשירות הישיבות מבחורי חלק

הרגילים. צח״ל בחילות
 כ־ להתערכ עשוי כיג׳י •

 כריכת-השחיה הקמת סיכסוך
כ כנראה, יבוא, הדבר כירושלים.

יהודה הרב של אישית מפניה תוצאה
וידידו בסבר הדתות שר מיימון, ליב

 בביקור הממשלה. ראש של הותיק
 כי הישיש הרב ביקש ביג׳י, של בביתו

 הקמת למניעת הכל יעשה הממשלה ראש
 ונשים לגברים משותפת בריכת־שחיה

בה. חי הוא עוד כל הקודש, בעיר
הנסיונות כל האקדמאיים. העוכדים של שכיתות לגל היכון •

 העובדים ויתר המהנדסים הרופאים, של השכר בתביעות סיכומי־פשרה למצוא
 השביתות: להתחלת המשוער המועד הכשלון. סף על עומדים האקדמאייס,

אפריל. חודש תחילת
זאכ של כמקומו חדש, מזכיר לקכל עומדת הממשלה •

 של הקלעים מאחורי הפועלים מצומצמים, בחוגים כה עד ידוע האיש שרף.
כהפתעה יבואו מינויו עצומה. השפעה בעל עתה כבר והינו הציבוריים, החיים

במדינה

!1

העם
יפות מלים
 בריטית גברת על־ידי סופק השבוע סיפור

 מיסיס מקלין. אמרסון ברברה בשם כבודה
 לארץ הגיעה העמידה, בגיל סקוטית מקלין,

 ב־ המצויידת איזט׳ה, מסוג במכונית־ננסית
כוחות־סום. 2 בעל מנוע־אופנוע

 שמעה בישראל, הסתובבה מקלין הגברת
 ישנה ים־סוף, חוף על בדרום, אי־שם כי

 שהיא חשבה היא אילת. בשם עיר־נמל
 כמו משהו — עיר־נמל זאת מה יודעת
 להסס מבלי לכן, מרסיי. או אמסטרדם חיפה,
 הצבועה שלה, במכונונת התישבה הרבה,
 ראשה מעל המכסה את הורידה סגול, בצבע
 הגיעה שעות בארבע דרומה. פעמיה ושמה

לאילת. מבאר־שבע החדש בכביש
 אינה עיר־הנמל כי לדעת נוכחה שם רק

 לא היא נמל. כל־כך לא וגם עיר, כל־כך
 הלילה את בילתה לינה, מקום לה מצאה

 צפונה, חזרה מרוגזת בפרוזדור. כסא על
 שעות בארבע לבאר־שבע המרחק את עברה
הקדושה. הארץ את ויצאה וחצי,

 בתופעה מקלין הגברת נתקלה זו בצורה
 מטבע שהן המלים, מאד: נפוצה ישראלית

 תמיד אומרות אינן בישראל, לסוחר עובר
 כשם אומרות. הן כאילו נדמה אשר את

 שורת גם אלא עיר, דווקא אינה שעיר
 דודקא אינו שנמל וכשם חזון, בעלי צריפים

 — לעתיד תקוות בעל קטן מזח אלא נמל,
אלא דמוקרטיה, דווקא אינה דמוקרטיה כך

ווילנסקי חביבי טוכי, מיקונים, מק״י מנהיגי
בלשים סיפגר כסו

( (

רחבים. לחוגים
לפי חדרה. נייר של כשרותו סכיס חסיכסוך יתחדש •

 שהובטחו הסידורים כל עדיין הוכנסו לא הראשית, ברבנות המתקבלים חדר״חיס
פשרני. במצב־רוח איננו הראשי וחרב המפעל, הנהלת סל־ידי

על חפרוגרסיכים, לכין מפא״י כץ חמור סיכסוך צפוי •
ת רקע ו נ תו ע ת. ה י עז לו  הפולני היעתון מאחורי עומדים הפרוגרסיבים ה

 בפולנית, גדול ספא׳יי יומון הופעת עקב קשח במצב עתה העומד גוביני,
 יש בח הרומנית, בשפה מתון להוציא יאיימו הפרוגרסיבים קורייר. בשם
לספא״י. מונופול כרגע
שהמחיר למרות והכנזץ. הנפט מחיר להורדת סיכוי אץ •

 לקיום הצדקה כל שאין כן ,507ל-. קרוב עד לאחרונה ירד העולמי בשוק
 אין סיני, מיבצס למחרת המצוקה בשעת הממשלה על־ידי שנגבתה ההעלאה
זו. נוחה־ הכנסה על לוזתר חשק לממשלת

 דיזליס להרכבת מפעל בהקמת זאת בכל להצליח עשוי ,,קייזר״פרייזר״ •
זר. במטבע בהכנסותיו שימוש ותוך אמריקאית, חברה עם בשיתוף בארץ,

 ובטחון במילה, המשתמש לזה שטוב מה
מזה. ההיפך גם אלא בטחון, תמיד אינו

 — בזול זה לקת למדה מקלין גברת
 אולם אחד. לילה של אי־נוחיות במחיר
 הימים באחד לשלם עלולים ישראל אזרחי
 של זו אינפלציה בעד יותר יקר מחיר
 במקום טפשים, של גן־עדן היוצרת מלים,

וחשבון־נפש. ערנות שדרושים
 מתחוללת לישראל שמסביב בשעה כי

 של מסך הרי במרחב) (ראה אדירה מהפכה
ביותר. מפוקפק אמצעי־מגן הוא מלים־כוזבות

מיעוטים
מזוין מר•

 בפברואר, וב־ו בו 31ב־ בינואר, .בסן
 דיזנגוף ברחוב הבתים אחד' דיירי הופתעו

 חדירות, באחת רבה מתכונה תל־אביב בצפון
.כלל בדרן שקטה שהיא .  זמן לאחר רק .
 דיזנגוף, ברחוב ההוא הבית לדרי נודע

 באותה נערן הללו הימים שלושת במשן כי
 הועד מליאת של השביעי המושב דירה

*סק׳־י של המרכזי , . .
 הסממנים מיטב לפי זו, דרמתית בצורה

 ■סיפור השבוע החל טוב, רומן־בלשים של
 דורשים מק״י ערביי תוכנו: במעריב. גדול

השלטון. נגד מזויין למרד לקרוא
אחר, קצת בנוסח סיפור, אותו בדיוק

 בכל במדינה. אחרים עתונים בתריסר הופיע
 העתון. של כתב הסיפור על חתם מקום
 באחד המוכן, מן לו סופק הסיפור תוכן

בתל־אביב. מבתי־הקפה
 לכל אלה מרעישים סיפורים שסיפק המוסד

 יזם וגם עליו, המקובלים המדינה עתוני
 זהים כמעט ראשיים מאמרים של שורד,

 מנמוך אלא היה לא העתונים, אותם בכל
 ממסעות־ אחד את השבוע שהוליד החושך,

המדינה. קום מאז ביותר הגדולים הפרסומת
 גיר- לפי ומימין. משמאל מחתרות

 ל־ שהפכה בדרך שהופצה מנגנון־החושך, סת
 הדבר קרה קסטנר, רצח מאז שיגרתית

 תכונה על נודע למוסדות־הבטחון הבא:
 מרי לקראת הערביים מק׳׳י פעילי בקרב
 במדינה. המעוטים בני של מזויין אזרחי

 על־ הודיעו מנגנון־החושך מטעם שליחים
להע כדי מק״י, של יהודים למנהיגים כך

 וגם הערביים, חבריהם מזימת על מידם
 אחר־כך המפלגה. את רשמית להזהיר כדי

 דן המפלגה, של המרכזי הועד התכנס
אותר״ דחה אך בהצעת־המרד ארוכות
 כולו הסיפור את הכחישה מק״י צמרת

 אלא אינו הענין כל כי טענה בשצף״קצף,
 נגד מסע־דיכוי להכין שבאה פרובוקציה,

 חוגים גם הערבי. הציבור נגד או המפלגה,
זה. לסיפור בחשד התיחסו ממק״י הרתוקים
 אחרי כי החשד התגנב לבבות לכמה

 לש.ב. סטירת־לחי נתנו בתי־משפט ששני
 בארץ, ימנית מחתרת קיימת אין כי וקבעו

שמא מחתרת להמציא מנגנון־החושך נזעק
 זכות ואת יעילותו את להוכיח כדי לית,

 שונאים ישראל אזרחי שרוב מכיון קיומו.
 הגילויים היו ערבי, בכל וחושדים מק״י, את

זו. למטרה מאד שימושיים החדשים
 על שהופצו השונים סיפורי־ההבאי אחרי

 הפעם גם הסיפור עורר לא למיניהן, מחתרות
 וחסר״ נבוך נשאר הנאור האזרח מלא. אימון
ממש. של להוכחות המתין דיעה,
 מד כמו מוסדות שני כשמתקוטטים כי

 ב־ מזדהים ששניהם ומק״י, גנון־החושך
 קשה האובייקטיבית, לאמת טוטאלי זילזול

מסמרות. לקבוע היה
 מסע־הפרסומת )׳ שותפים או מורדים

 ביותר חשוב היה לא כשלעצמו המפוקפק
 עדיין 1958 בשנת כי ספק שום היה לא

 דכאון של במצב ישראל ערביי נמצאים
 אזרחי. מרי כל הצלחת מראש המונע ופחד,

 מסוגלים השלטונות כי ספק גם היה לא
שעות. 24 תוך כזה מרי כל לחסל

 להטוטי־הפרסומת הביאו זאת בכל אולם
 הסבו הם רבה: תועלת מנגנון־החושך של

 לבעיה הציבורית תשומת־הלב את מחדש
 ואשר ליום, מיום והולכת גדלה שחשיבותה

 להעלים שנים עשר מזה מנסה הממשלה
 קיומו עצם בעית זאת היתה עין. ממנה

בישראל. הערבי ר,מעוט של
עצו שינויים מתחוללים הערבי בעולם

 לאומי ערבי כל בלב תקווה הזורעים מים,
 ערביות מדינות שתי בישראל. וגם בעולם,
 כראשית שנראה במיבצע התאחדו, גדולות
 אל- עבד כולו. הערבי העולם של איחודו

העולמית. בדרה מרכזית דמות הפך נאצר
 החדש הדור כי לצפות קשה אלה בתנאים

 הדינאמיות מן שנדבק ישראל, ערביי של
 העברי הרוב של הלאומית והגאווה החברתית

 ימי* לאורך ראשו את ירכין במדינה,
ומוש נדכאים אזרחים של במעמד יסתפק
 המימשל של הממאיר שלטונו תחת פלים,

 הנד משפיל, ברשיון־תנועה הצורך הצבאי.
 קרקעות, של וההמונית השרירותית קעתן

 כלכליים לצרכים הצבאי במימשל השימוש
 זרע זורעים אלה כל — ביותר מפוקפקים

יבול־באושים. היום בבוא שינביט שנאה, של
הש לא המדינה הקמת אחרי שנים עשר

 מבחינה יותר רע נעשה אלא זה, מצב תפר
ה הכנות־המרי על הסיפור אם נפשית.

 של הארוכה האצבע מן מצוץ קומוניסטיות
 דבר הרי — לא ואם — מנגנון־החושך

 ומרי רבות שנים יעברו לא ברור: אחד
 — בלתי־נמנע ואפילו אפשרי, יהיה כזה
 מהפכה אז עד המדינה תחולל לא אם

 תתן ישראל, לערביי בגישתה מוחלטת
מלאי* שותפים של מעמד להם

צבא
משה וסיס טירון

 בנו ,22 נסי* משה נלקח בו מהרגע
 צה״ל, של הקלט למחנה הראשי, הרב של

 טירוז כל כמו לגמרי. אורח־חייו השתנה
 של כיסאו על יושב עצמו את מצא רגיל,

 הראשונה. הצבאית לתספורתו זוכה הספר,
כשהוא הצל* מול גם להתיצב נאלץ הוא
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