
 בחשיבותו שהכירה הראשונה המדינה תה
 החליטה הבינלאומיים, ביחסים המדע של

ה בנקודות מדעניה מבכירי תריסר להציב
 הצבת על־ידי העולם. ברחבי המדעיות מסתת
 הכירה בישראל, בשגרירותה מדעי נספח

ה מתריסר כאחת בישראל ארצות־הברית
 היא המדעיים שלהישגיהם בעולם מדינות
 בריטניה, ברית־המועצות, חשיבות: מיחסת
איטל יפאן, שודייץ, שבדיה, גרמניה, צרפת,

וארגנטינה ברזיל הודו, יה,
 יהיה במקצועו, פיסיקאי וובר, הדר׳ על
ה לשגריר לייעץ תפקידו במסגרת מוטל

 בתמיכה לעזור מדעיות, בבעיות אמריקאי
 חילופי להבטיח ובעיקר מדעיים במחקרים

המדינות. שתי בין מדעיים ידע
 מעין נספח בכל לראות ומקובל מאחר

 את לפזר זבר1 הדר׳ מיהר מוכר, מרגל
 אמר הראשונה. הפומבית בהופעתו החשדות

 לדווח כדי אזני את אפקח ״אני הוא:
 אבל בישראל, מדעיות תגליות על לממשלתי

סודיים!״ דברים על אינפורמציה אאסוף לא

תל־אביב
ת י3א דו ק רי או ב ה

 התנגדו בירושלים העליון בבית־המשפט
 להתיר המדינה, ופרקליטי הסרטים צנזור
האכז מאבקה נראה בו יומן של קטע הצגת

 המתנגדים סומייל בתושבי המשטרה של רי
 ).14־15 עמודים (ראה והריסה פינוי לצוזי
 דומה מחזה להתחולל עמד שעה אותה אולם

התקווה. בשכונת במציאות,
 את מהמחסנים הוציאה תל־אביב משטרת

הת השוטרים הפלדה. כובעי ואת האלות
 לכוף עליהם יהיה כאשר הגדול, לקרב כוננו

 את שכונת־התקוה, מתושבי ארבעה על
 בית־ על־ידי שהוצאו ההריסה צווי ביצוע

ה המבנים את להרוס היה הצוו המשפט.
רשיון. ללא בשכונה, על־ידם מוקמים
 להפסיק נסיון נעשה כאשר כשנה, לפני

 מהומות־ פרצו בשכונה, בלתי־חוקית בניה
 תוש־ אלף 30 של רובם המפורסמות. התקוה

 נבנו אשר בבתים המתגוררים בי־השכונה,
 ללא שהוקם מבנה בהריסת ראו שלא־כחוק,

 את לסכן העלול מסוכן, תקדים רשיון
 יצאו היצרים בלהט בשכונה. הבתים מרבית
 את הרסו מחסומים, הקימו לרחוב, המונים
 במכונית חיבלו העירונית, המודיעין לשכת

 פלוגות על אבנים של ברד והמטירו אשפה,
סדר. להשליט שניסו שוטרים

 ה- מהומות במנהיג. מוכר־פלאפל
ש לפרנסי־העיר, גלולת־ארגעה היוו תקוה
 מהמשך התעלמו חדשות, למהומות חששו
 שנה במשך בשכונה הבלתי־חוקית הבניה

 כפטריות לצוץ המשיכו בתים אולם תמימה.
רענן. ושדה ריק מגרש כל על

 תמורת גדול. הפתוי היה הבונים, עבור
 באפשרותם היה ל״י אלף 15כ־ של סכום

 עם חדרים, חמישה בן מרתח, בית לבנות
 ממרכז ממחק שאינו במקום הנוחיות, כל

 בקושי להם מאפשר היה כזה סכום העיר.
 בדמי־מפתח חדרים שני בת דירה שכירת
מרכזי. יותר קצת במקום
 במסורת ממשיכה היתד, שהעיריה יתכן

 פגע לולא בחול, פקחיה עיני הטמנת של
 של הפיתוח בתכניות חמורה בצורה הדבר
 מיכרז העיריה פירסמה השבוע דתקא העיר.

ש תל־אביב של הסיטי להקמת בינלאומי
 אלף 50 של בסכום הוא בו הראשון הפרס

 שטחי על לקום צריך המתוכנן הסיטי ל״י.
 של האחרות הדרום ושכונות מנשיה שכונת

לפ העיריה על יהיה זה לצורך תל־אביב.
בשכו המתגוררים את בכח, גם ולוא נות,
 צתי־פינוי־ בביצוע האונים חוסר אלה. נות

 עלול העיר, של אחרים באזורים והריסה
התכנית. ביצוע את בסכנה להעמיד

 ללא בתיהם את שבנו השכונה תושבי
 חשו מפריע, ובאין היום לאור רשיון,
עירו ועדת מונתה כאשר המתקרבת בסכנה

 המבנים שבהריסת ההכרחיות לבדיקת נית
 את לארגן קשה היה לא הבלתי־חוקיים.

 שביתה מחאה, להפגנת השכונה תושבי כל
 באם באלימות לשימוש ואיומים יום לחצי

צזזי־ההריסה. את לבצע הועדה תחליט
 ,35 בן פלאפל מוכר היה המרד מנהיג
רש ללא שנבנה ביתו אשר מנשה, יחזקאל

 השלמתו. לפני עומד לפידות ברחוב יון
פעילו בשל לפרסום בעבר זכה כבר מנשה

 יחד השתתף מספר שנים לפני הצבורית: תו
 אליהו הדר׳ השכונה, של העיניים רופא עם

 שלום, של אשתו לבית בפריצה שלום,
ב במערומיה לצלמה כדי פינסקר, ברחוב
 התנדב כי מנשה טען אז זר. גבר חברת■

 ה־ בית ואזרחיים. מוסריים מטעמים למבצע
 מעשה בביצוע אשם אותו מצא המשפט
למאסר. שלחו מגונה,
מנ עלה הגורל בתעתועי 1 ישפף דם

ה בזכות שהפעם אלא לכותרות, שוב שה
 ביתו על הניף הוא שלו. ביתו על הגנה

 ״הלבן לבן־שחור־אדום. בצבעי סמרטוטים
 ״השחור אמר, לשלום,״ שפנינו ההסבר זה
ההרי צדדי בגלל באבל שאנחנו להראות זה

 את יבצעו שאם להודיע כדי והאדום סה,
בשכונה.״ דם יישפך — ד,צוו

מבי שוב העיריה נסוגה האיומים בלחץ
לפ בכך היה שלא אלא צווי־ההריסה. צוע
עשו מהומות לדחותה. רק הבעיה, את תור
 צווי־ את לבצע שינסו ברגע לפרוץ יות

מתאי שיכונים הכנת כמו ופתרון ההריסה
 נראה אינו השכונה לתושבי וזולים מים
באופק. כלל

ת דעו
ה צ צפון מ מ ון?9ב

 המלך רחוב במעלה ושבים עוברים
 הפיחות בשבוע נעצרו בירושלים, ג׳ורג׳

 כרזות נושאת משתכנים קבוצת למראה
חדי־ר,מ הכנסת. לשערי סמוך המפגינה

 בגבר זו קבוצה בתוך להבחין יכלו בט
ד,מפ־ את המחתים העמידה, בגיל מכובד

שמורות הזכויות כ?

* י

התפרקות למנוע האחרון חרגע של נסיון תעשח מפא״י •
 במזכיר פגיעה כה עד מנע שביג׳י למרות מסגרותיה. של מוחלטת

 לבין בינו חמור אישי סיכסוך אחרי לתפקידו שניתסנה ברקת, ראובן המפלגה
המזכיר של נסיונו הסיבת: בתפקידו. ברקת של ימיו ספורים לבון, פנחס

 נציגי של םרגליה דחיקת כדי תוך במפלגה, שונות עמדות־מפתח על להשתלם
 האנשים של זעמם את לעורר ברקת הספיק השאר בין שונות. קבוצות־לחץ

נצר. שרגא הגוש, ראש ובראשם בספא״י, למעשה השולטים החזקים,

 אד ארן. זלמן לוודאי, קרום יתמנה, ברקת של במקומו •
 יפול המפלגה מזכיר של התפקיד בי הנמנע מן זה אין

 לוי השרים של התנגדותם למרות עצמו, נצר שרגא של לזרועותיו
 סגן־השר ושל מאיר, וגולדה אלמוגי יוסף דיין, משה ספיר, פנחס אשכול,
 במנגנון נצר של הבלתי־רשסי שלסונו עם כה עד השלימו הם פרס. שמעון

רשמיות. וסמכויות גושפנקה לו להעניק יסרבו אן המפלגה,

 מסוייג בלתי ניכוי האחרונות בשנים שהעניק בךגוריון, דויד
 המרבזיים ממושכי־החוטים לאחד נצר את הפד ואשר לנצר,

 מפגיעה גם להינצל כדי זה, בסיכסוד הצד, מן יעמוד במפא״י,
השרים. של מזעמם וגס בנצר

ןבו!21ט גזגף־נזוף

 שניה חזית •
ל תנסה שמפא״י
חי :עליה הסתער

כ עמדותיה זוק
הכללית. הסתדרות

 קשים ימים צפויים כאן
אה ההסתדרות למזכיר

 נמנעה כה עד בקר. רון
 בבקר, מפגיעה מפא״י
 את לו שזכרה מכידון
 ההדחה בהשלמת חלקו

האש לבון. פנחס של
 מעשה על־ידי שצבר ראי
גו ובמפא״י נאכל, זה

 בקר כי הדישה ברת
ב אבן־נגף לה משמש

ה ההערכה הסתדרות.
בקר יהיה אס נוכחית:

במעי ההסתדרות מזכיר
להסתד־ הבחירות רכת
סיכוייה קלושים רות,

יעל להשתלט י מפא״ של
המקצועים, האיגודים

להפ־ עלולה אף והיא
בהם־ שלמונח את סיד

תדרות.

נו נסיון צפוי •
 את לצמצם סד

מוסדות השפעת
 ויכוח במקום הכנסת.

 מדיניות בעיות על כללי
 ביג׳י יציע ובטחון, חוץ

 סגורים דיונים לערוך
ב המפלגות, ראשי עם
נושאים על ידווח הם

 מלבד איש מסתורית. עצומה על גינים
ההחתמה. מד, על ידע לא החותמים

 מכן, לאחר חודשים שמונה השבוע,
הנו חדש ארגון הקמת על רשמית נודע
 חסר־היומרות אך המפוצץ השם את שא

ש כפי להצטרף, יכולים אליו ״מצפון״,
מצ בעלי■ ״כל החוג, של במצעו פורסם

 לזכות מבלי המדינה בטובת הרוצים פון,
״ ואל תן של בסיס על בטובתה, תקח...

מאז המחתרת? התארגנה כיצד
 נפגעי על־ידי החתומים הכרוזים שני הפצת

 שהתגבש עד לזוז, העניינים החלו הפיחות,
הצעותיו: החוג.
והמשר המחלקות כל את לבטל •

 דוגמה להם שאין המיניסטריוניים דים
בעולם. שניה
במנגנו הפקידים עודף את לכוון •

יצ לעבודות הסתדרותיים־ממשלתיים נים
רניות.
המגד והמוסדות הקרנות את לבטל •

הסוכנות־היהודית ביניהם: שלתיים־למחצה
להצטמצם. זמנה שהגיע

 הכנסת. חברי מספר את להקטין •
 )71( הסהנדרין אנשי כמספר או חצי, כדי

 למשרת כנסת חבר משרת את להפוך
 לאפשר כדי שנים, 4 של לתקופה כבוד

 לייצור מבלי המדינה את לנהל לרבים
 הפרישה לאחר לקבל ומבלי קבע של עמדה

ענקיים. פיצויים

עליהן ?דווח יכו? הוא שאין ועדינות, רגישות בח הבעיות יהיה: נימוקו .אלה
מנוזיני מצד התחייבות : אלד! דיונים לעריכת התנאי ובטחון. חוץ בועד אפילו

 עליהן שיתיייעצו מבלי בכנסת, ובטחון חוץ בעיות לעורר לא האופוזיציה
ביג׳י. עם תחילה
על הפיקוח בשאלת ״אל*על״, עם להתפשר ינסו הדתיים •

ת. רו ש כ  בקשר הממשלה, בתוך לחצו את ירפה ורהפטיג זרח הדתות שר ה
 הדתית המפלגה מראשי כסה יפתחו בינתיים מעופפים. משגיחים מינוי עם

שונות טובות־הנאה להשיג סיכוי תוך אל־על, הנהלת עם במשא־ומתן הלאומית
 למטוסים המזון הספקת והעברת המפלגתית בעתונות הפירסום בתחום למפלגה,

למפלגה. הקשורים ובחו״ל בארץ סוחרים לידי
 שטרקם, שלום של משפטו ייפתח כאשר אפתעה צפויה •

סירב כה עד ובהסתרתו. יופלה בהברחת בהשתתפות המואשם
 כל במשך שגם מאד ויתכן בפרשה, חלקו על למשטרה דבר לאמור שטרקס
יעמוד באם שטרקס, של המשפטית ההגנה מימון לדבר. יסרב המשפטי הבירה־

את שסימן מלונדון, דוסב ירחמיאל  הקנאי הסוחר של כספית תרומה בשתיקתו:
בחו״ל. יוסלה של הברחתו פעולות עיקר
שלו. הפוקד עתץ את להוציא מתוכניתו נסוג ,,מעריב״ •

 חששם למעשה: הדרוש. הצוות באירגון קשיים עורכיו: על־ידי הניתן ההסבר
בהארץ. להתחרות יוכלו לא וכי ייכשלו, כי העורכים של הכבד
:מעניינת משמעתית בעיה בפני לעמוד עשוי הדתות שר •
 לפיטוריו עילה לשמש יכולה אישות בענייני בכיר יעובד של התנהגותו האם

 תואר בעל המשרד, של בכיר אקדמאי עובד ׳הקושיה: נושא המשרד? ממנגנון
 נערכה החתונה נשואין. חודשי שלושה אחרי בן ילדה שאשתו מוסמך, רב של

 על הילכתית עבירה מהווה הדבר הראשונה. מאשתו שהתגרש אחרי יומ;ים
דיני־ישראל. פי

ח העולם ז הז נ ו ג


