
המוות רק ישחרר מכהונה

י במי מסתכל מי - בן־צב■ ויצחק ויון1בן-ג דויד
י*ז • • י .

 (המאוחדת מפ״ם המדינה. שם את תבאיש הפרשה כי הכל חששו ר,םבך, מן מוצא ואין
בן־צבי. לבחירת והביאה גרינבוים, יצחק ,מועמדו, על ויתרה היא האחרון. ברגע נכנעה דאז)

 פשוט* האיש לאומי. ירח־דבש מעין היתה בן־צבי יצחק של הראשונה תקופת־הכהונה
 למאבק מעל לעמוד רצונו עז כי ברור היה ההמונים. בעיני חן מצא והכן התמים ההליכות,
כולה. המדינה את לייצג המפלגתי,

 המקורב מפלגתי, עסקן אם חמור ספק נתעורר השנייה בתקופת־הכהונה כבר אולם
 חמורות. פנימיות סתירות ללא זה בתפקיד לעמוד יכול לראש־הממשלה, מירבית קירבה

 לטובת חד־משמעית שהיתה בצורה פעם וכל פעמים, כמה הנשיא התערב לבון בפרשת
 אלא המפלגות, שאר נגד רק לא גורלית במערכה עמד שבן־גוריון בשעה וזאת בן־גוריון.

שלו. במפלגתו חשוב פלג נגד גם
 יכול בלבד. ייצוגי תפקיד לנשיא אין רבים, בחוגים השוררת המוטעית לדעה בניגוד

 חבר־ על להטיל עיניו, כראות זכאי, הוא כאשר מסויים: במצב מכריע תפקיד לו להיות
ממשלה. להרכיב לנסות כלשהו כנסת

 קוא־ להקמת בליכו שנטה אדם למשל, הנשיא, כם על ישם אילו
 הטלת על־ידי להקמתה, להביא היה יכול כי ספק אין ליציית־ניר,

 בן־צבי, למפא״י. מהדן מתאים חכר־כנסת על הממשלה הרכבת תפקיד
ול הזית־הארבע לשכירת חשובה תרומה בעקיפין תרם זאת, לעומת
 שלטון־יחיד בן־גוריץ לדויד שמסרה הנוכחית, הקואליציה הקמת
במדינה. מעשי

 הקמתה רעיון את הנשיא בפני העלתה הליבראלית המשלחת כי הסיפור נפוץ (בשעתו
 עם דיברתי בחשבון. בא לא ״זה הסיפור: לפי הנשיא, ענה כך על קואליציית־ניר. של
הממשלה.״) בראש לעמוד מעוניין שאינו לי הודיע והוא ניר,

 הרכבת על־ידי הציבוריים. החיים על להשפיע נשיא יכול בה היחידה הדרך זאת אין
 מן לחלק רשמי כבוד להעניק הנשיא יכול וטכסיו, שלו קבלוודהפנים הזמנותיו, רשימת
 העומדים כל על גמור חרם בן־צבי יצחק הטיל למעשה אחר. חלק על חרם להטיל הציבור,

הקיים. למישטר מחוץ

 התקרבה כאשר המפלגות ראשי של עיניהם לנגד עמדו האלה השיקולים ל **
לסיומה. בן־צבי יצחק של השנייה תקופת־כהונתו {**

 בו לפגוע מבלי בן־צבי של מחדש בחירתו את למנוע איך היתד. הראשונה הבעייה
 מפני הן ההגון, לבן־צבי אישית איבה נטר לא שאיש מפני הן בכך, רצה לא איש אישית.
המדינה. של העליון בנציג לפגוע ביקש לא שאיש

 כי נידמה היה מועמדותו. על מרצון לוזתר בן־צבי את להביא היה האידיאלי הפיתרון
 בכהונתו. הכרוך המפרך הייצוגי התפקיד את אהב לא מעולם לכך. נוטה עצמו בן־צבי

 דצמבר), בחודש הבאה, תקופת־הכהונה התחלת אחרי מעטים (ימים 78 לגיל התקרבו עם
בית נשיא כגון ממלאי־תפקידיה, שאר על כופה שהמדינה הפרישה לגיל מעל הרבה הוא

העליון. ד,משפט
 ציווה כן־כוריון דויד לפרוש. אפשרות כל היתה לא לבן־צכי אולם

 כתפקידו, להמשיך שעליו פנים לשתי משתמעת שאינה בצורה עליו
 נכנע תמיד, כמו לבריאותו. חמור כסיכון הדכד ברוך אפילו - מה ויהי

כן־גוריון. לרצון כן־צכי
 אינם כי הודיעו הם אחר. בפיתרון המפלגות ראשי נאחזו זה, הוגן פיתרון שחוסל אחרי

 משתי למעלה זה בתפקיד ישרת אחד שאדם לכך מתנגדים אך אישית, לבן־צבי מתנגדים
שנים). 10( תקופות־כהונה

 הרשות בראש הנשיא עומד בה בארצות־הברית, רק לא רבות. במדינות קיים כזה סייג
 ארבע נבחר רוזבלט שפראנקלין אחרי טרומן, כהונת בימי התיקון נתקבל (שם המבצעת

 לתפקיד הדומה תפקיד ממלאים שנשיאיהן רבות בקהיליות גם אל לנשיא), רצופות פעמים
בישראל. הנשיא

 של למיקרהו המוגבל טכסיס מתחום על־כן, חורגת, שלישית לכהונה המפלגות התנגדות
 יוצא, בנשיא מחדש לבחור שלא ואי־אפשר כמעט עצמו. בפני חשוב עיקרון זהו בן־צבי.

 הנשיאות. למוסד וביזיון לאיש עלבון מהווה היה הדבר כי מועמדותו. את מציג הוא אם
 החיים, לכל לכהונה למעשה, הנשיא, כהונת הופכת זמן של הגבלה בהעדר כי הדבר פירוש

וייצמן. חיים כמו בתפקידו, ימות נשיא כל וכי
יצט בזה כמיקרה חוקתי. למדך דומה יהיה הנשיא :אחרות כמלים

ל נקבעה כאשר בידיו להפקיד התכוון לא שאיש כוח הנשיא בידי בר
במדינה. המישטר דמות ראשונה

 את־ מבין שהוא ביותר: מוזרה תשובה השיב בן־צבי, יצחק בפני זה נימוק הובא כאשר
לליבון יותר טוב מועד מהו לתאר קשה כן. לפני כך על לחשוב צריכים שהיו אך הנימוק,
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במדינה
)4 מעמוד (המשך

 של התערבותו החשוכה. הריאקציה אנשי עם
בחריפות. גונתה אל־נאצר עבד גמ::ל

באוז במקהלה, פתחה הרשמית התעמולה
 לכם! אמרנו ״הנה, לאמור: קאים, האמר ני

 בעניינים עסוק המיצרי שד,רודן נבון לא
 התימנית, בקדירה בוחש הוא הפנימיים.

 .החדרת , המערבית ההשפעה ק לסיל גורם
 בייטית!״ הס ההשפעה

 יכר היתד. לכאורה, מלכים. חמישה
 ועה־ בן־גוריון דויד למדי. פשוטה סיבה

 הוא אל־נאצר עבד גמא? כי מאמינים ריו
 מכאן, במרחב. ישראל של העיקרי אויבה
 השפעתו, של הרהבה בכל להילחם שיש

 כגו; — בו הלוחמים לכל בעקיפין ולעזור
 (המכריז ערב מלך ד וסע עמאן שליט־

 ישראל, את לכביש שיש הזדמנות בכל
 אלף מאה של במותם הדבר כרוך אפילו

ערבים).
 בעובדה ישראל ממשלת הכירה למעשה

 של אהדתו את לרכוש מסוגלת היא שאין
 מתקדם, או ריאקציוני יהיה — ערבי שום

 הערבים כל ואש סוציאליסט. או פיאודל
 מעדיפה היא — לישראל באיבתם שווים

ב הנצלניים ביותר, ם הנחשל הערבים את
 ופצ־ טילים לייצר גלים מס: שאינם יותר,

צות־גרעין.
ה המדיניות במיסגרת הגיוני, קו זהו

האי ימי כי — קצר־טוזח הוא אך קיימת.
 מלך שפארוק, היום מתקרב ספורים. מאם

 ״עוד בהכריזו: לו, ניבא לשעבר, מצריים
 — בעולם מלכים חמישה רק יוותרו מעט

 חפיסת־ של המלכים וארבעת האנגלי המלך
הקלפים.״

מדיניות
א מ ס רו שלי רו וי
 דת, ראשי 2700 מרהיב־עין. היה המחזה
 התאספו האנושות, חמישית את המייצגים

 מדינת — בעולם ביותר הקטנה במדינה
 של 21ה־ האקומנית הוועידה הוואתיקאן.

הרא בפעם התכנסה, הקאתולית* הכנסיה
.20ד,־ במאה שונה
 השאר, בין היתה, הוועידה שמטרת אף

ול הדתות כל בין היחסים להידוק להביא
 ה־ נגד עולמית לחזית הקרקע את הכשיר

מיש נציג שום בה נכד, לא אנטי־דתיות,
 גדר האחת — סיבות שתי לכך היו ראל.
קטנה. השניה ?ה,

 היא, הגדולה הסיבה מחיר. של עניין
 מדינת־ של בקיומה מכיר הוואתיקאן שאיי,•

 את לרכוש ישראל של אי־יכולתה ישראל.
 אחת היא זו, עולמית מעצמה של הכרתה

ביותר. החמורים המדיניים מכשלונותיה
 רבים תירוצים האפיפיור לממשלת יש

 של סירובה :השאר בין זו. לאי־הכרה
 אי־ ,הקדושה ירושלים את לפרז ישראל
 הערביים. חברי־הכנסיה את להרגיז הרצון

 הכנסיה גדולי גם רגילים פרטיות בשיחות
 אתם מאד. עתיק מוסד ״אנחנו :לרמוז

 בטחון לנו אין מעטות. שנים רק קיימים
 כמה נחכה קיימת. עובדה כבר שאתם

שנית.״ בעניין נעיין ואז שנים, עשרות
 שיקול זה לקו יש יודעי־חנר, לדעת אולם

 מעצמה הוא הוואתיקאן פרוזאי. יותר הרבה
ה רחבי בכל אינטרסים בעלת עולמית,

 הקומוניסטית, הכנסיה ראשי כמו עולם.
 הקאתולית הכנסיה ראשי גם עורכים
 להעניק מוכנים הם אין כל־ע:למי. חשבין

 יקר, מחיר תמורת אלא הכרה, לישראל
אחר. במקום שישולם

ת ו נ בו ש ח ־ ת ד ה רה. הנ ה אחת כפו
 כיום, היא, הכנסיה של העיקריות חזיתות

ב ר,כנסיה נמצאת שם בארצות־הברית.
 של בחירתו שמוכיחה כפי מתמדת, עלייה

 אך קנדי. ג׳ון הראשון, הקאתולי הנשיא
 על ולהשתלט ממשי נצחון להשיג כדי

מכ דבר לכנסיה דרוש האמריקאי, הציבור
 במערכת־החי־ ממשלתית תמיכה אחד: ריע
בצעדי־ענק. והולכת המתרחבת שלה, נוך

 אצל מעוררת זו דרישה דווקא אולם
 מפני קיצונית, סלידה האמריקאים רוב

 הפרדת של המקודש בעיקרון פוגעת שהיא
עומ בה הלוחמים בראש המדינה. מן הדת
 זו עובדה האמריקאיים. היהודים דוזקא דים
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 ברומא, הגבעה שם הוא ״ואתיקאך׳ •
האפיפ כמדינת שהוכרז הרובע שוכן עליה
 כדור־הארץ ביוונית, פירושו, ״אקומנה״ יור.

 כולל. כללי, פירושו ״קאתולי״ המייושב.
 זה, שם לעצמה נטלת הלאטמית הכנסיה

 הכנסיה להיות יומרתה את להביע כדי
העולם. כל את ההובלות היחידה,

וה<א הוא
 צעירים ורבבות גערות אלפי

 רגשי מתמלאים העולם חלקי בכל
 שתקופת שעה ובושה, נחיתות
ל הופכת אצלם הצמיחה חדוות
עינוי.

״נקו לאותן קראו שמות הרבה
מת אלה פגמים שחורות״. דות

 היפות חייגו בשנות דווקא הווים
 העור תאי פשוטה: סיבתם ביותר.
 המתים והתאים במהירות׳ צומחים

 את סותמים אלא נושרים אינם
הבלו שני מצד העור. נקבוביות

 מיצרות גדולה, שפעילותן טות,
 צריכים שהיו השומנים, שומנים.

 נעצרים הנקבוביות, דרך לצאת
מת כך וע״י הסתום העור ע״י

 ומכוערות, שחורות נקודות הוות
 להש־ עלולים שסימניהם עוד מה
לתמיד. אר

הקדי אשר רובינשטיין, הלנה
 והיופי, החן לטיפוח חייה את שה

 במעב־ שנים של מחקר השקיעה
התכשי את שהמציאו עד דותיה

 והביאו ,210 01631■ הבדוקים רים
 נוער בגי של למליונים רווחה

 יכולים כיום ובאירופה. בארה״ב
 ליהנות ישראליים ונער נערה כל

מיסורים. ולהפטר זה בדוק מנסיון
 רובינשטיין הלנה של תכשיריה

שבו כמה תוך לקבל לך יאפשרו
 מ־ ונקי מפגמים טהור עור עות

.פשוטה והדרך ויפה. בריא רבב, . .
 210.0163מ561ב- הפנים רחיצת .1

העור. את מטהרת ובערב בבוקר
 \¥3ז61• 211^ב- העור רענון .2

ו שומנים מוריד ?01-6 201:100
העור. את מיצב

ג משחת .3  את משלימה 21-ס016ז
הטיפול.

 ל- יש שמן, ראשך עור ואם .4
קשק :210-811310ק00 ב״ השתמש

 לפגימות הגורמים אחד הם שים
עור.

ב־ בלבד) הפנים(לנערות איפור .5
 מכסה האיפור ,01631• 30)120י\61ץ

ומחטא.
מלח על מיוחדת הסבר חוברת

 תשלח העור ושמירת בפגימות מה
 סגורה במעטפה דורש לכל חינם

 לפנות נא אישי. סימון עם וחלקה
מעב עור״, ״פגמי למחלקת בכתב

מס. ד. ת. רובינשטיין, הלנה דות
העמק. מגדל ,1

 להתחיל כדאי למחר. לדחות אין
ב יימצא לך הדרוש כל היום.
 למכור הרשאית התמרוקים חנות

 שם רובינשטיין. הלנה מוצרי את
 הטיפול אישית. לך ליעץ גם ידעו
 לא הוא טהור עור ונוח. קל יעיל,

 גם אלא נעים׳ למראה יסוד רק
טובה. להרגשה
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