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 כיצד ואופן פנים בשום להבין היה יכול
 בסמכויות בדרגה, עליו העולה האיש מסכים

מ אחד של משרתו את לקבל ובמשכורת׳
 בדירוג 6 דרגה אילן׳ של דרגתו פקידיו.

 בארבע נמוכה היתד, הישראלי, הממשלתי
 בצמרת העליונות מן ,2 הדרגה מן דרגות

ביהם. של דרגתו שהיא הממשלתית,
ה הקשרים בעל אילן של קצרה חקירה

 שביקרו הישראליים הפקידים בקרב טובים,
 לעבור ביהם של רצונו על ושמעו בניו־יורק

 ממשיות: תוצאות העלתה לארצות־הברית,
 לפתור כדי משרתי, על מוכן.לוותר ״אינני
 אילן הודיע מישהו,״ של אישיות בעיות
לח רוצה ״אינני לירושלים, ברורות במלים

לישראל.״ זור
 הפעם זו היתה לא בפראג. פרסומת

 אל אחת בבת קופץ אילן שיוסף הראשונה
 מפעיליה אחד ),45( אילן העתונים. כותרות

ב שעבד ש״י איש ב׳, עליה של הבולטים
 פעולות משם וניהל פלתורס הנסיעות חברת

הת ההגנה, של בפיקודה רציניות מחתרת
 הפומביים פרוטוקוליו מתוך לראשונה פרסם

 1953 בשנת שנערך סלאנסקי, משפט של
 אסיר אורן, מרדכי של במשפטו גם בפראג.
 של הראשון מזכירה אילן, הוזכר פראג,

 ועוזרו בצ׳כוסלובקיה הישראלית השגרירות
יש שגריר היום אבריאל, אהוד של הנאמן

 אחד שהוא אילן: נגד ההאשמות בגאנה. ראל
הציונית.״ הריגול ״רשת של מאנשי־הקשר

 _לישראל. אילן את החזיר הרב הפירסום
 על חלם במשרד־החינוך, לעבודה נכנס הוא

ישראל־ בשם פרטית נסיעות חברת הקמת

ביחס איש־תיירות
הציבור חשבון על משפחתי משבר

ה הנסיון בעל הוא, יוכל בתוכה אמריקה,
 את לבסס ונסיעות, גבולות בעסקי עשיר
הפרטי. עתידו

 התיירות חברת הרחיבה תקופה באותה
 חברה להקים תחת פעילותה. את הממשלתית

 לארצות־הברית, לצאת לאילן הוצע פרטית,
המק בכשרונותיו המדינה את שוב לשרת

 על לקבל יצא ברצון, הסכים אילן צועיים.
 הוא בניו־יורק. החברה נציגות את עצמו
 עליו שהוטלו המשימות את מבצע החל

או נשא אמריקאית, נערה׳ הכיר רב, במרץ
ה וממכריו מידידיו הסתיר לא לאשה, תה

 ״תנאי לישראל. לחזור מתכוון אינו כי רבים
 בעל אילן, היה בשבילי,״ אינם בארץ החיים

חב באוזני טוען יחסית, הנמוכה המשכורת
 ״אם בניו־יורק, אותו מבקרים שהיו ריו,

ה בחברת משרתי את לעזוב פעם אצטרך
 פרטי עסק לי אפתח הממשלתית, תיירות
כאן."

 היום כירושלים. אישיות בעיות
ב משרתו את לעזוב אילן נאלץ היה בו

 חשב מאשר יותר הרבה קרוב היה חברה,
החב למנהל הגיעו רעים ימים בעצמו. הוא
ביהם. יוחנן בארץ, רה

 הסמינר ובוגר גרמניה יליד ),40( ביהם
ממשל במשרות כיהן בירושלים, למורים

 בעל ישראל. מדינת הוקמה מאז רבות תיות
 רכש אותו הטבע״, למדעי ״מוסמך של תואר

 שירת שבארצות־הברית, קולומביה במכללת
היש הקניות במשלחת כפקיד המדינה את

 במשרד גבוה כפקיד בארצות־הברית, ראלית
ה מיועציה וכאחד 1949־53 בשנים האוצר

 לשנת עד הממשלה של הבכירים כלכליים
 החברה הנהלת את עצמו על קיבל בה ,1955

לתיירות.
 את הביא ומשפחתי אישי משבר

 נאה הופעה בעל ויפה, מוצק גבר ביהם,
 ל־ יציאה בדבר להחלטתו כבוד, ומעוררת

 לו שהוצעו התפקידים מכל ארצות־הברית.
 נציג תפקיד ביותר כמתאים לו נראה שם,

 כה. עד בראשה עמד עצמו שהוא החברה,
ה הבעיה התפקיד. את לקבל החליט ביהם
 של דרגתו לפותרה: היה שצריך יחידה
 משלו. דרגות 4ב־ נמוכה בניו־יורק הנציג

ידי חיש־מהר התגברו זו בעיה על גם אך
ה החברה עליו: והממונים ביהם של דיו

 מנהלה הוא שביהם לתיירות, ממשלתית
 לנציג חדש תקן יצירת על הודיעה הכללי,

 עניני על ״הממונה מעתה שיקרא החברה,
 מושבו ושמקום מארצות־הברית״ התיירות

 הועסק לפיו הקודם, התקן בניו־יורק. יהיה
ה לתקן צמודה שתהיה הדרגה בוטל. אילן,
 הנוכחית דרגתו ממשלתית, 2 דרגה חדש:

בירושלים. ביהם של
 ביהם, השבוע טען כך,״ אינו זה ״למעשה

 ״הנציג העתידה,־• משכורתו בדבר כשנשאל
 חוזה לפי משכורתו את מקבל בניו־יורק

 אילן של משכורתו מקבילה היום גם מיוחד.
 אקבל אני גם בערך. ממשלתית 4 לדרגה

 הודעה תתפרסם בקרוב משכורת. אותה את
על־כך.״ רשמית

 יוצא ביהם התפרסמה. לא הרשמית ההודעה
 דה־ (״ממי״) שמאיר בשעה לארצות־הברית,

על מקבל קולק, טדי של מעוזריו שליט,

 לה שיתמנה מבלי החברה, הנהלת את עצמו
 דרכון־השירות בעל אילן קבוע. מנהל עדיין

 בעיותיו בארצות־הברית. יישאר הישראלי,
ב נפתרו בכיר, מדינה פקיד של הפרטיות
הציבור. על־חשבון כי אם הצלחה,

מפלגזת
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 לרכוש בצאתם פתח־תקווה, מייסדי שלושת
 הרופא את עמם לקחו מלאבם, אדמות את

 להם יעץ רפואי. כיועץ מזרייקה, ד״ר הירדני
תמ אם בציפורים. הסתכלו המנוסה: הרופא

 לכם, המוצע השטח פני מעל ציפורים צאו
 תקנו. אל — ציפורים תראו לא אם קנוהו.

 טובים שטחים אילו יודעות הציפורים כי
לא. ואילו לבריאות,
 בעצה להרהר מפא״י עסקני יכלו השבוע

 עקיבא מפא״י ח״כ של לבנו זו. נבונה
 מודעות־ דבר התמלא מיד בן. נולד גוברין
מי כקטנים, גדולים המפלגה, ציפורי ברכה.

המאושר. הסבא את לברך הרו
 חבר שרת, חיים נשא מעטים ימים כעבור

מ אחת את בית־שאן, בעמק חמדיה משק
הת שרת משפחת כל לאשה. המשק בנות
 חיבר מיגור שרת יהודה הדוד במקום. אספה

 במקהלה, שרו השרתים כל מיוחדת, מוסיקה
 משה חבר־הכנסת של העליז קולו כאשר
כולם. על עולה שרת

רי את הטביע לא החגיגי המאורע אולם
 קטנה מודעה מלבד דבר. עמודי על שומו

 הוא שרת שמשה — עובד עס הוצאת של
 מפלגתי מוסד שום פירסם לא — מנהלה

ה שכל ידעו מפא״י ציפורי מודעת־ברכה.
 להתרחק לו מוטב מפלגתית, בריאות מבקש
שרת. ממשה אלה בימים

 שרת של שמעמדו בעוד הגוזל. כנפי
 לעין, נראה לא שיפור ושום מעורפל נשאר
ה הזירה של אחרת בפינה המאבק נמשך

 יחד חברו הקשישות הציפורים מפלגתית.
 מצמיח שהחל הטורף בגוזל ללחום כדי

כנפיים.
 בישי־המזל נאומיו מסידרת שהחלים אחרי

 ראיו־ כמה דיין משה נתן מדיו, את ופשט
 מחודשת. להסתערות כפתיחה עתונאיים, נות
 צה״ל על־ידי שנערכו לפשיטות דמו הם

 ״פגע כרמטכ״ל: דיין של כהונתו בימי
 אך מרתיע, היה התעמולתי ערכם וברח."
אפסי. היה הפוליטי הישגם
 מדיג־ על עקרוני ויכוח לו אין דדן: אמר

 עניני על רב ויכוח לו יש אך יות־החוץ,
להת רצה לא דיין אחרות: במלים הפנים.

 כל על החולש הצאר בן־גוריון, בדויד גרות
 את לתקוף מוכן אך והבטחוף, החוץ עניני

)8 בעמוד (המשך

 אגב, בהערת דיין, הודה ני אס *
 בן־ דויד עם חילוקי־דעות לו היו שאמנם
 לכן בהמשך מסיני. הנסיגה בענין גודיון

 לדגול צריכה אינה ישראל כי השבוע רמז
 שינויי■ לדרוש אלא במרחב, בסטטוס־קוו

 הירדן כיבוש אחרות: במלים לטובתה. גבול
לישראל. המערבית הגדה וסיפוח
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 פררייו אנטנה קול. רמי 2 מנורות 8
 ההפרעות רוב את מדחיקה מסתובבת.
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הקאמרי התיאטרון
כתל־אביב: החודש מציג

האבן מלאד
8.30 5.11 ד׳ יום
8.30 6.11 ה׳ יום
8.30 10.11 ב׳ יום
8.30 11.11 ג׳ יום
8.30 12.11 ד׳ יום
8.00 17.11 ב׳ יום
8.00 18.11 ג׳ יום
8.00 19.11 ד׳ יום
8.00 20.11 ה׳ יום
8.00 24.11 ב׳ יום
8.00 25.11 ג׳ יום
8.00 26.11 ד׳ יום
8.00 27.11 ה׳ יום

חגורה בגלל
8.11 מוצ״ש

הצגות שתי
7.00 9.30

8.30 9.11 א׳ יום
8.30 13.11 ה׳ יום

15.11 מוצ״ש
הצגות שתי

7.00 9.30
8.30 16.11 א׳ יום

22.11 מוצ״ש
הצגות שתי

7.00 9.30
8.00 23.11 א׳ יום

29.11 מוצ״ש
הצגות שתי

7.00 9.30

של 11 מספר גליון הופיע
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