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אשכולבנטוב
גשם!' לא .זה צעקו: אם כי ושתקו, פניהם את ניגבו לא בחירות בשנת

יערי

קיוזה. פנים׳ כל על כך, תיסוג.״ היא
★ ★ ★ לא: שן: חרקה גולדה

 40 הסיכסוך? פרץ זאת, ככל דוע, **
 סכום כשלעצמן, הינן, הלירות )■!אלף

 אלפי במדינה כיום קיימים אולם מכובד•
 להוציא המסוגלים ציבור ועסקני סוחרים

 מבלי שלהם הבאנק מחשבון כזה סכום
 חגים שבו הפיננסי בחלל עפעף. להניד

נחשב. זה סכום אין יחד, גם ובנטוב אשכול
 אשכול התנגד זאת בכל מדוע כן, אם

 הרגישה בנקודה נוגעת הסיבה לנסיעה?
ואמ יחסי־החוץ. מערכת המשטר: של ביותר

תוכנית נגד הזדעקה אשר הראשונה נם,

ד לו■ שדו א
ב ולקנדה, לארצות־הכרית *

).56 (ספססבר הפיתוח למלוזה קשר
המערבית ולאירופה לצרפת *

).57 (מרס
 עם משא־ומתן לניהול לצרפת, *

להש לארצות־הברית ומשם הממשלה׳
המאו היהודית המגבית בפעולות תתפות

).57 (יוני הפיתוח ומלווה חדת
(ספטמ האוצר בענייני לאירופה, *
).57 בר
לפעו בקשר לארצות״הכרית, *

הפיתוח ומלווה המאוחדת המגבית לות
).58 (מרס

 הישראלי הביתן לפתיחת לבלגיה, *
).58 (אפריל הבינלאומית בתערוכה

 לועידת שבועיים, למשך להודו, *
).58 (ספטמבר הבינלאומית המטבע קרן

חס פ פנ יס
מיל- לפעולת לארצות־הברית, *
).56 (מרס הפיתוח תה
כספים בענייני לאדצות־הכרית, *

).56 (נובמבר
(אוק ימים לשלושה לאירופה, *

).56 טובר
 לעג־ בקשר לארצות־הכרית, *

).57 (ינואר הפיתוח ומלתה כספיים ימים
העצ בחגיגות להשתתף לגאנה, *

).57 (פברואר מאות
).57 (מרם לארצות־־הכרית, *
ב ולאורוגוואי, לארגנטינה *

ימים לחודש הפיתוח, מלתה ענייני
).57 (אוגוסט

שבועות לששה הרחוק, למזרח *
).57 (דצמבר

המש בענייני לארצות־הכרית, *
).58 (ספטמבר ימים לעשרה רד,

ב מרדכי טו בנ
ה של ההנהלה לישיבת ללונדון, *

).56 (דצמבר העולמי היהודי קונגרס
 פרטי, באורח נסיעה לאירופה, *

).57 (אפריל שבועות שלושה למשך
 למשך חופשה, נסיעת לאירופה, *

).58 (יולי שבועות שלושה
ברויל• ■שראד

שבועיים למשך לשטוקהולם, *
).56 (מרס

מאיר. גולדה שרת־החוץ היתד, למזרח המסע
 רעיון את לראשונה בנטוב העלה כאשר
 של הכללי מנהלו עם התקשר הנסיעה׳

 תלטר יפה. בעין אותו ראה וזה משרד־החוץ
 אף בדבר, הנוגעים משרד־החוץ ואנשי איתן

 הקשורים הטכניים הפרטים מן בכמה טיפלו
 בשלום. יעבור הכל כי היה ונראה במסע׳
 בעלת־הבית. בלי עשו החשבון את אולם

 ישראל את עת אותה ייצגה מאיר גולדה
 דבר שמעה לא המאוחדות, בעצרת־האומות

 מבט העיפה ארצה, חזרה היא התוכנית. על
 על מצטברים שהחלו בתיק־המיסמכים אחד

לא! שן: וחרקה זה, נושא
 המסחר־והתעשיה שר עם התקשרה היא

לנסי להתנגד בהם האיצה שר־האוצר, ועם

הצפונית, ולאפריקה לצרפת *
).56 (אוגוסט שבועיים למשך

פר בעניינים נסיעה לאירופה, *
).57 (ינואר טיים
ה הבריאות לועידת לאירופה, *

).57 (אפריל שבוע למשך עולמית,
(יוני שבועיים למשך לאירופה, *
57.(
ב להשתתפות לארצות״הכרית, *

העו הבריאות ארגון של העשור ועידת
).58 (מאי שבועות לשלושה למי,
מש בראש לביקור־גומלין לפולין, *

 שבועות שלושה למשך רפואית, לחת
)58 (אוגוסט

מאיר גורדה
ל העבודה, שרת בתור לשוייץ, *

).56 (פברואר שבועיים
ב להשתתפות לארצות־הכרית, *

לחו המאוחדת׳ היהודית המגבית פעולת
).56 (ינואר ימים דש
 העבודה ארגון לועידת לשוייץ, *

).56 (יוני ימים לעשרה הבינלאומי,
ל ולקנדה, לארצות־הכרית *

ול המאוחדות האומות עצרת פתיחת
(ספטמבר הפיתוח למלווה בקשר פעולה

56•(
ת, * רי כ ח ד ו צו ר א האו-ם לעצרת ל

).56 (נובמבר

 הם כלכליות. באמתלות לביטולה לגרום עה,
 אי־אפ־ שכמעט רבה׳ כה ביעילות זאת עשו
 האמיתי. מקור־ההתנגדות את לגלות היה שר

★ ★ ★
מפתיעות ידידות־הנפש

 בכל מנסה הישראלית דיניות״החוץ **
מש ישראל כי הרושם, את ליצור כוחה (■/

מש האפרו־אסיאתי. במרחב והולכת תרשת
 במדינה, לבקרים מבקרות ססגוניות לחות
בח לסמינרים מתכנסים היבשות שתי נציגי
 פייס־ מעניק ראש־הממשלה ההסתדרות, סות
 תמונה אולם ליבריה. לנשיא כסופים רים

 מאד• שיטחית הינד, זו
11זד בשנה יותר. הרבה קודרת המציאות

 עצרת למושב לארצווד־הברית, *
).57 (ינואר האו״ם

 אנגליה, צרפת, לאיטליה, *
מש בענייני קנדה, ארצות־הברית,

).58 (ספטמבר החוץ רד
ל משה מ ר כ

האזו לכינוס אמריקה, לדרום *
).56 (פברואר היהודיות הקהילות של רי
ה המפלגה לועידת לאיטליה, *

).57 (פברואר סוציאליסטית
בענ לטיפול שונות, לארצות *
).57 (יולי שבועות לשלושה אל־על, ייני
ה למלווה אמריקה, לדרום *

).58 (פברואר פיתוח
ר כו שיטרית כ

הפיתוח למלווה לדרום־יאמריקה, *
).56 (ינואר

ר ■שראר ה—כ ד הו
ואורד ברזיל לארגנטינה, *

 היהודית המגבית למען לפעולה גוואי,
 ).56 (מרס ימים חודש למשך המאוחדת,

רץ ל פ ת פ נ
רצון של משלחת כחבר לצרפת, *

).56 (יולי טוב
 ישראל משלחת בראש לאיטליה, *

הבינ והמזון החקלאות ארגון לועידת
).57 (אוקטובר לאומי

דוז קד-ש
ואנג דניה הולנד, לאיטליה, *

 החקלאות, בענייני לימוד לסיור ליה,
).58 (יוני שבועות שלושה למשך

נמיר מרדכי
פר משלחת בראש ליוגוסלביה, *

).56 (אוקטובר למנטרית

רג •וסף כו
 מלווה לועידת לארצוודהברית, *

).56 (ינואר ביץ׳ במיאמי הפיתוח
 המגבית עבור לארצות־־הכרית, *

).57 (פברואר המאוחדת היהודית
ב להשתתפות לארצות״הכרית, *

 חמשה למשך הפיתוח, מלווה פעולות
).57 (ספטמבר שבועות

ה למען לפעולה לאוסטרליה, *
ימים לחודש המאוחדת, היהודית מגבית

).58 (פברואר

כמ מבודדת עדיין ישראל נשארה להקמתה,
 ומיבשת האסיאתי העורף מן לחלוטין עט

 תרבותית מבחינה מנותקת היא אפריקה.
 עמי פוליטית. מבחינה מנודה וכלכלית,

 ראש־גשר בה לראות ממשיכים מדונג ועידת
 שכחו לא השנוא, המערבי האימפריאליזם של
וצר בריטניה עם שותפותה את עדיין לה
 וגא- בורמה אפילו סיני־סואץ. במלחמת פת
 להציג ישראל מדינאי מנסים אותן נה,

מישראל. לעתים מסתייגות כידידות־נפש,
 תוצאה הוא במקרה. נוצר לא זה מצב

 — בישראל הפוליטית המציאות מחוייבת
לאינ עיוורת בהיצמדות המתבטאת י מציאות

 שתדלנים, של האופק ולצרות זרים, טרסים
הגיפו. מן נפשית להינתק הצליחו טרם אשר

 של הרגישה הנקודה זוהי כי גם, מובן
בה. לעסוק לאיש תתן לא והיא מפא״י,

אמריקני ככסןז ניטראליים קשרים
-  ניתנה זו לגישה האחרונה דוגמה ך

ל העדיפה מפא״י בפלורנץ. חודשיים לפני 1 1
 איש יעסוק שלא ובלבד — הועידה את פוצץ

זרים. עמים עם קשרים בקשירת מלבדה
 למעשה, אינה, בנטוב של הנסיעה פרשת

 אמנם כי פלורנץ. פרשת על חזרה אלא
 לא כלכליות־מסחריות מטרות למשלחת היו

 נועד המסע חשיבות עיקר אולם מבוטלות,
הפוליטי. לשטח חזקא

 המתאים הפוליטי המוסד אולי איננה מפ״ם
 את אסיה עמי בפני לייצג בישראל ביותר

 לגוש ייעודה את לקשור המדינה שאיפת
 במאמציה בו ולהיעזר הגדול, הנייטרליסטי

 הגוש־הערבי של חגורת־השנאה את לפרוץ
 ישבה שמפ״ם בעולם ידוע כי אותה. הסובב

סיני־סואץ. מיבצע על שהחליטה בממשלה
הקואליציוני, בבוץ שקועה בהיותה גם אך

 מסיסמותיה כמה מלהשמיע מפ״ם חדלה לא
 כי היה, נדמה בנטוב מרדכי לשר הישנות.

 בהביאו אסיה, עמי עם קשרים לקשור יוכל
 ש־ מזו שונה ישראל של תמונה לפניהם
 מאיר. וגולדה בן־גוריון דויד על־ידי צויירה
 הגורמים נמצאו אחדים חודשים שלפני וכשם

פגי לעריכת שסייעו ,והלא־יד,ודיים היהודיים
 נמצאו בפלורנץ, וישראלים ערבים בין שה

ב לבנטוב שסייעו האוהדים הגורמים עתה
תוכניתו.

 אישית השפעה בעלי חוגים הם אלה
 ד,תנכ־ על בחרדה המביטים בעולם, רחבה
 הטבעי למרחב־המחיה ישראל של רותה
 סידרו בנטוב, לפניית ברצון נענו הם שלה.

 ביותר, הגבוה בדרג פגישות שורת לו
 לבקר. עמד בהן אסיאתיות בירות באותן

 על־ידי לראיון להתקבל נועד השאר, בין
נהרו. ג׳ואהרלאל הודו, ממשלת ראש

 לשינוי יביא לא גם אם כי ברור, היה
 ישראל, אל אסיה ממשלות ביחסי ממשי
 לזכות הפחות לכל בנטוב של ביקורו עשוי

 מפ״ם רבה. חיובית בפירסומת מפ״ם את
 היכול חשוב מדיני כגורם מופיעה היתד,
 הבינלאומיות. במשימותיה לישראל לסייע
 — מאוד חשוב נימוק זהו בחירות, בשנת
 מופשטים. מדיניים משיקולים אולי חשוב

 ליריבתה להרשות מפא״י יכלה לא כן על
הכבוד. את

הקו השאלה את כי מאד, מעציב זד, היה
 קריין דווקא הציג הפרשה בכל ביותר לעת

 בנטוב? חשב ״מה עברי: בשידור קהיר,
 כדי אמריקאי בכסף להשתמש יכול שהוא
 הנייטרא־ המחנה עם קשרים ולקשור לנסוע
אסיה?״ עמי של ליסטי

לחוץ־לאדץ* שר בל נסע פעמי□ כמה
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