
תצפית
במדינהששורות הזרויות כי

 שליחת על החירות כתנועת חריפים ויכוחים צפויים •
תנועת אנשי כעתיד. לאו״ם ישראל משלחת כיועצי אנשיהם

 לפעולה חד־משנועיות בהנחיות מרידוד, אליהו נציגם, את יציידו החירות
כלפי הישראלי המדיני הקו וריכוך הפליטים בשאלת ברורות ■החלטות למען
13 של השיגור שכדאיות כן, על יעמדו לאו״ם הנסיעה מתנגדי המזרחי. הגוש
 אלה חברים היועץ. השפעת של ממשיות תוצאות לאור רק תיקבע נציג

להבא לשלוח לא ידרשו התנועה, איש צירוף של התועלת חוסר על יצביעו
ג.מייצ הוא אין אותם ומדיניות ממשלה כנציג האופוזיציונית לגתםמפ נציג |

מצידה כעתיד קשיים כמעט צפויים לא זאת, לעומת •
הליכי המפלגה כגודלה, השניה האופוזיציונית המפלגה של

עליו ויהיה כלשהן בהוראות נציגה את תצייד לא אף זו מפלגה דלית.
בנוסף לפעול, שתנסה היחידה המפלגה .במקום עיניו ראות לפי לפעול

.מפ״ם תחיה המזרחי הגוש נגד המדיניות ריכוך בכיוון החירות, לתנועת

וילכו. יחריפו אחדות־העכודה כתוף הפנימיים היחסים •
 לעסוק מסרב בקיבוצו, לאחרונה מסתגר בן־אהרון בן־אהרון. לכן: הגורם

טל לקבל שהסכים היחידה השליחות לו. המוצעת מפלגתית פעילות בכל

העם
ר ע□ ב ס ה
 הספר. עם כידוע, הוא״ ישראל עם
שנה. אלפיים במשך נשתנה לא זה דבר

 איזה השאלה: מתעוררת לאחרונה אך
כפר?

 מחלק נכבדים לאורחים הספרים. ספד
 ראש־המנד תנ״ך. ספרי נשיא־המדינה עדיין
 הסקנדינבי, הנוכחי בסיורו מתעמק, שלה

 את בתוקף דוחה שפינוזה, של בכתבי־יד
בלשים. קורא שהוא ההאשמה

 ספר־הספרים כי מסתבר ויותר יותר אולם
מונו קיטש הוא המודרני ישראל עם של

 — חדש תנ״ך זהו אכסודוס. בשם מנטאלי
 של ראשי־התיבות הן תנ״ך אמנם אם

תעמולה־נשיקות־כזבים.
לי־ הסוחר־הסופר של הספרותית הדייסה

 מלחמה של תערובת מעין שהיא יורים, ן א
הסוחר־ על־ידי ושהוסרטה ודזירה, ושלום

 של הטובות המידות כל אר, למנוח שייהסו
המלאכים. של כמה וגם בן־אנוש,

עמו מילאו עטורות־שחורין מודעות־ענק
רב הכניסו העתונים, של ללא־ספור דים
 רשי־ הופיעו בצידן לקופותיהם. לירות בות

ה אר. שהפכו ׳־הספד, ונאום מות־אזברה
 של בנות־האלמזזת הדמויות לאחת מנוח
ישראל. ימי דברי
 ב־ רק נורמלית, בארץ קורה, זה כל

 ראש־ איו ראש־המרינה פטירת של מיקרה
 השבוע לכך זכה בישראל אולם הממשלה.

ש יוספטל, גיורא והשיכון, הפיתוח שד
לעולמי. הלך

העיק התכונות אחת הוא חיש־דמידה
 הוא הטוב הטעם הטוב. הטעם של ריות
 אמיתי. אבל של העיקריות התכונות אחת

 הממשלה נהגה בה חסרת־הטעם, ההגזמה
 לא שאף יוספטל, מות על באבלד. השבוע

 בממשלה, ביותר החשובים השרים מן היה
 ביותר. מוזרה תופעה היתד,

היה יוספטל דאמביציות. מיכשוד

1111

ושיטדית ספיד •טפירא, אכן, יופק,ואשכול שרת :יוספטל הלוויית
להרוויח? קיווה מי

פעילים יוספטל. של להלוויתו המאוחד הקבוץ של האבל משלחת עצמו:
 ח״כ של זו תמוהה התנהגות עם להשלים מוכנים אינם המפלגה של צעירים

נורמאלית, לפעילות לחזור בן־אהרון על ללחוץ מהמפלגה ידרשו מפלגתם,
לעניינים. הוא גישתו את להבהיר או

 כהידת על כסוכנות והאופוזיציה מפא״י כין המאבק •
 הסכימו ■הלאומיים הדתיים מפאי״י. בנצחון יסתיים הסוכנות מכקר
הסוכנות, מבקר לתפקיד המפא״יי נבנצאל של לשכתו ראש בבחירת לתמוך
 מנהל לדתיים: נוסף רווח מפלגתם. מאנשי הסוכנות מבקר סגן בחירת תמורת
הלאומיים. הדתיים מאנשי יהיה נבנצאל של החדש לשכתו

 שד מינויו על ביך־מפדגתי ויכוח יתעורר זאת, לעומת •
 פדי, אליעזר הנוכחי, המנהל כמקום החדש, ״עמידר" מנהל

לפנסיה. הפורש
 הקלות שיכטיחו חוקים לחקיקת ככנסת יוזמה צפויה •

לעלות הרוצים מדרום־אמריקה הכינוני המעמד לכני ניכרות
 רוכשים אף רבים ותיירים אלה מארצות התיירות גברה לאחרונה ארצה.

 הדרום־ חוששים בינוני, הון ליבוא הקשים התנאים בגלל אך בארץ. דירות
ופיטורים הדירות רכישת לשטח בעיקר יכוונו ות■ההקל לעלות. אמריקאים

מיובא. רכוש על נוספים

הכר למגיפה לאחרונה שהפך ההימורים משחק הכינגו, •
 משתתף, כל מקבל זה במשחק לישראל. להגיע עומד כבריטניה, תית

 הקופאי אחר. מספר רשום מהן אחת שבכל כרטים־משבצות, תשלום, תמורת
 שהועלו שהמספרים הראשון זה. אחר בזה מספרים סגורה קלפי מתון מעלה 11

 של ניכר באחוז זוכה שבכרטיסו, המספרים לכל התאימו הקופאי על־ידי
עומד ישראלי מועדון־לילה הכרסיסים. רוכשי על־ידי שהוכנסו ההשקעות :

משמיץ. זה לצורך הוזמנו כבר מיוחדות ומכונות זה, משחק להנהיג |

 פרמינגר), (לשעבר פרמינג׳ר אוטו המפיק
 המדינה. של רשמי לסמל מכבר זה הפכה
 תלמידיהם את מאלצים ישראליים מורים

 מחלקים ציוניים אירגונים לקראה, בגימנסיה
פוטנציאליים. לתורמים אותו

■עמו (ראה בהלסינקי הנוער בפסטיבאל
 ואחדות־ מפ״ם אנשי חילקו )14־5 דים

 באנגלית, אכסודוס, של טפסים העבודה
 סימלי עם יחד האחרות, המשלחות לחברי

 משרד־החוץ אייכמן. מישפט ופרטי המדינה
 ספרי של מיסען להם להמציא דאג עצמו

המדינה. חשבון על אכסודוס,
 אחרי השבוע. הגיע הבא השלב ג׳יהאד.

 ל־ אכסודוס את אימצה ישראל שממשלת
 עליו מכריזים הערבים החלו שלה, תנ״ך

בקור הספר מתחרה כאילו מלחמת־קודש,
אן.

קפ מממשלת רשמית תבעו ערב שגרירי
ש אחרי הסרט. הצגת את לאסור ריסין

 הסרת־התק־ דיחביעה את דחתה זו ממשלה
ב (ומגוחכת) גסה התערבות* שהיא דים,

 להטיל הערבים דאיגו זרה, מדינה ענייני
 פגעו לא הם מבתי־ד,קולנוע. אחד על פצצה
המסך. מן הורד הסרט אך — באיש

 מיתקפה של ראשון שלב רק שזה יתכן
יש מדינת תיאלץ כן, אם עולמית. ערבית

 למען למילחמת־קודש כולה להירתם ראל
הענק. הרומאן־הזעיר

 — זו במערכה להפסיד מה אין לישראל
 וכמה בעולם. המעטים לאניני־הטעם פרט

לאניני־הסעם? יש דיביזיות

שלה הממ
צפון מ הרגו ה

 ארוכות שעות ניפסקו. הקל הגל שידורי
לדיברי־הספד, הוקדשו העיקרי הגל משידורי

ודיין גורן זרב

 אולי בחינות, וכמה מכמה טראגית דמות
בממשלה. ביותר הטראגית הדמות

 גם בחברה. להשתלב לו היה קל לא
 מדי. רבים ידידים לו היו לא במיפלגה
 בתלם, ההולך המניין, מן כעסקן העריכוהו

 כאשר לבון, בפרשת (כמו במנהיג התומך
 לעשות והמוכן נערי־החצר) לקבוצת הצטרף

 גרמנית. בדייקנות השחורה העבודה את
 ומכונס מסוגר בודד, נישאר ביסודו אולם

בעצמו.
 בהתקפת* הראשונה בפעם לקד. כאשר

 אולם, מתפקידיו. יפרוש כי רבים סברו לב,
 הישראליות, במפלגות רבים עסקנים כמו
 היו כאילו כוחותיו, בכל בתפקידיו דבק
 מאריך היה שאחרת יתכן בזה. תלויים חייו

לחיות.
 חבריו את הרגיזה יוספטל של עקשנותו

תוכ לכל מיכשיל הפך הוא ויותר. יותר
 לשווא השלטון. בצמרת חילופי־הגברי ניות

 כדי רבים מאמצים המפלגה ראשי השקיעו
 הוא משרותיו. על לודתר יוספטל את לשכנע

 משני אחד על אפילי לוותר מוכן היה לא
תיקיו.
 מחלקים חבריו החלו כבר ויכוח כדי תוך
 את תבע אלמוגי יוסף אחוזתו. את ביניהם

 חלק להעביר קיוו אחרים לעצמו. כולה
 של סילוקו תמורת בקר, לאהרון ממנה
 העד לא איש אולם ההסתדרות. מן בקר

 בעודו מנחלתו החולה יוספטל את לנשל
לרצונו. בניגוד בחייו,

 הצעיר־ יוספסל נפל כאשר פתום. רגש
ה להתקפת־לבו קרבן השבוע )50( יחסית

 במחי־ האלה הבעייות כל נפתרו אחרונה,
 מפא״י עסקני מבין איש כמעט היה לא יד.

 להרוויח לבו, בסתר קיווד״ שלא העיקריים
האסון. מן משהו

)6 בעמוד (המשך

1305 הזה העולם4


