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סז., ל־ גרמניה ערי אה הפך ס ש א מ ש ט  ןי
מיהודים״. ״נקיות

 לאומית״ ״סכנה ״נגע״, כמו מושגים 0
 ממילון ישר לקוחים לאומית״ ו״אחריות
דור. מלפני פתח־תקווה בפרדסי המלחמה

ההתייש תנועות של הקשישים העסקנים
 שכחו ולא למדו לא הבורבונים, כמו בות,

כלום.

מדיגיזת
חושד־הבגדות בחינת

 במשך הלומד בגימנסיה, תלמיד כמו
בסיומה, הנערכות הבחינות למען השנה כל

בבי קילקול חל לפתע אך הסופית. חינה
 הצעתה על לוותר עם שקלה ישראל מוי.

ישיר. משא־ומתן בדבר
האמריקאים התערבו הפעם קרה? מה

יש ידידי על לחץ הפעילו הם בתקיפות.
 הד,פג־ ההצעה את לסלק מהם תבעו ראל,

עצה, טיכסה הישראלית המשלחת נתית.
 היא זה לחץ נוכח כי למסקנה הגיעה
 יעלה, לא הקולות מספר בבחינה. תיכשל

 כדי הקודמת. השנה לעומת יירד אף אלא
על לוותר הוצע הבושה, את למנוע

כולה. ההצעה
 הצעה שום להציע יכלו לא ישראל נציגי
 די התבגרה לא עדיין הממשלה אחרת.
מעוף בעלת הצעה להציע כדי צורכה
ישראל־ ביחסי חדש דף שתפתח ודמיון,

ראש־עירית
שלו, את עשת המצרי

פעו כל את הישראלי משרד־החוץ מרכז
 מיבחן לקראת השנה במשך ומאמציו לותיו
 ב־"■ הפליטים בשאלת ההצבעה אחד: טופי

 של והת״ו האל״ף היא זו, הצבעה או״ם.
הרישמית. המדינית המחשבה

 אין העולם בכל כי — קשה מיבחן זהו
 עמדת את המצדיקה אחת מדינה אפילו

 תרופת זו. טראגית בשאלה ממשלת־ישראל
לגד הקוראת הצעת־החלטה משרד־החוץ:

 וארצות־ערב. ישראל בין ישיר שא־ומתן
 לפס הוויכוח את להעביר נועד זה טכסיס

יותר. נוח אחר,
ביו פשוט מודד יש בבית־הספר לבחינה

השנ לבחינה ■גם המורה. של הציון תר:
 פשוט מודד יש משרד־החוץ של תית

בעד המצביעות המדינות מספר למדי:
 עולה אם למשא־ומתן. הקוראת ההחלטה
 את הכין שמשרד־החוץ הוא סימן המספר,
 יורד אם כהלכה. השנה במשך שיעוריו
שנכשל. הרי המספר,

 היתר, לא זו שנה הנושן. המחזה
 פעל שוב הקודמות. השנים מן שונה

 נשיאים לארץ הזמין במרץ, משרד־החוץ
 למדינות סיוע־כלכלי הבטיח אפריקאיים,

 וב־ באסיה קשרים קשר השחורה, היבשת
 האלה המאמצים לכל אמריקה־הדרומית.

ול קולות לרכוש ויחיד: אחד יעד היה
בהצבעה. הצליח

 הצעת־ הגשת מועד הגיע כאשר ואמנם,
 יותר — חותמים 21 נמצאו ההחלטה,

שעברה. בשנה מאשר
 נוספת■ למהדורה באו״ם הנציגים זכו כך

 נאמו הערבים והמבחיל. העגום המחזה של
 גולדה שלהם. הרגילים נאומי־השיטנה את

 שהיתר, השיגרתית, הרצאתה את הירצתה
הקוד הרצאותיה כמו ממשי תוכן חסרת
 ולהכרת ישיר למשא־ומתן קראה היא מות.

בעיית־ ל״פתרון כתנאי בישראל, הערבים
 גם כי לחלוטין שהבהירה מאחר הפליטים״.

 אחד, פליט אף בחזרה ישראל תקבל לא אז
 הערבים, לדרישת בניגוד הוא הפתרון וכי■
ריקים. דברים אלד, כי לכל ברור היד,

מצאה באו״ם ההגונים האנשים עמדת
 של בדבריו ביותר הנאמן ביטוייה את

יש עם יחסי־ידידות המקיים היחיד השכן
 מן תבע הקפריסאי הנציג קפריסין. ראל:

עימד, ולכרות בישראל להכיר הערבים
 את בהדרגה להחזיר מישראל דרש שלום,

השאר. את לפצות בכך, הרוצים הפליטים
בדיוק החושבים אחרים, רבים נציגים

הנתו בתנאים כי, ידעו הם שתקו. כמוהו,
זמן. ביזבוז היא כזאת הצעד, השמעת נים,

לב־ מוכן היד, הכל כוטלה. הטחינה

חיים אשדוד
ללכת? יכול המצרי ,

 בביטול הסתפקה זו, בגרות בהעדר ערב.
זו. בשנה חוסר׳ד,בגרות בחינות

עדות
א ב? מסטיק י טו

 שני לדברי הקשיב אשדוד עיריית ראש
 מעיר- במיוחד בא הוא הגדולים. האישים
 בפי מה לשמוע כדי הדרומית, הפיתוח

 המשטרה ושר ברקת, ראובן י מפא״ מזכיר
 מראש כבר ידע בעצם, שיטרית. בכור

 החליט כך להתפטר. ממנו יבקשו שהשניים
 במקום כי בהדגישו המפלגה, מרכז בפירוש

 מוניציפאלי.״ ״תותח למנות יש חיים ראובן
המוניצי המחלקה איש המוצע: התותח

אלמוג. מיכה המפלגה, של פלית
,להתפטר. סירב )42( חיים ראובן אך
 להחליף רוצים אשדדד תושבי אם ״רק

״אעזוב!״ השיב, אותי,״
 יתפטר לא אם אותו: הזהיר ברקת
 שר־הפנים את מפא״י תניע הטוב, מרצונו

 מועצה למנות המועצה־הממונה, את לפזר
חדש. ראש־עיר עם חדשה,

 ארצה שעלה חיים, התמרד. הפניף
 התמצא לא סיני, מיבצע בזמן ממצרים
 זה. בעניין שר־הפנים בסמכויות כהלכה
 לעורך־ פנה לחשוב, שהות ביקש על־כן

תפ איש־החוק: יעץ עצה. לו שיתן דין
 ענייני את לנהל מועצה־ממונה של קידה
 יכול שר־הפנים אין בחירות. ולהכין העיר

 במילוי התרשלה כי יוכיח אם אלא לפזרה,
 המציאות את תואם שאינו דבר — תפקידה

חב ״יכולים סיכם, היותר,״ ״לכל. באשדוד.
 בראש־ ולבחור הצבעה לערוך המועצה רי

במועצה.״ ׳חברותו לבטל לא אבל אחר, עיר
 ראש־ את להדיח סירב המקומי הסניף

המרדן. הסניף סגירת על הורה והמרכז העיר
 לבין חיים בין הסיכסוך ככייגדית.

ה תושבי רוב לדעת פרץ, המפלגה, מרכז
 העיר שראש מפני עדתי, רקע על עיר,

מצרי. ממוצא
 ההתפתחות בשלבי העיר היתה עוד כל

 חדשים עולים היו ותושביה הראשונים,
 היה וצפון־אפריקה), ממצרים (בעיקרם

 עתה אולם לנהלה. מתאים חיים ראובן
 הנמל, עיר של עצומה התפתחות צפויה

תוש אלף 100 של אוכלוסיה לה ומנבאים
 נדמה כזו, לעיר שנה־שנתיים. תוך בים

טוב. מספיק חיים אין מפא״י, למרכז
 היו נוספים. בני־ברית צצו לראש־העיר

 בעיריות המזרחיות הרשימות נציגי אלד,
בארץ. השונות

 פעם לא גובר בישראל, עדות בענייני כי
מפלגתי. רגש כל על העדתי הרגש

דמים- מלחמת בפני ■שואל עמדה שוב
אומה דונאם וחצי שניים בגלל ותפעם

 שליחו את שיגר האו״ם מזכיר איים, פיקוד־הצפון אלוף הזהיר, בן־מריץ ויד ן**
הפעם?״ שם קורה ״מה השאלה: נשאלה בירות ובחצי־תריסר לדמשק, בבהילות )

 הדרום־מזרחית שבפינה תל־קציר, קיבוץ של טרקטור פשוטה: התשובה היתד, לכאורה,
 השם את הנושאת חלקה לקצה בהגיעו המשק. באדמות להרוש יצא חוף־הכינרת, של

 נפצע. הטרקטוריסט בתוואפיק. הסוריים המוצבים מן אש עליו נפתחה הקיטניות״, ״חלקת
 שלושה לעבר מיקלעים באש פתחו הסוריים המוצבים התקרית. הסתיימה לא בזאת אך

ומעגן. האון תל־קציר, המיידית: שבסביבה המשקים
 שיפתחו אבל מילא! אחרת? או זו חלקה לגבי טענות יש ״לסורים איש־יטחון: הסביר

לא!״ כבר זה — משקים על באש
 שטח־מריבד, על תקרית מתפתחת אם הצדדים: שני בין אילם הסכם קיים זה בגבול כי

 המשקים על באש לפתוח אין בלבד. לנקודת־התקרית היריות את לצמצם יש כלשהו,
 לכל להשתמש, מותר מרגמות. או תותחים באש לפתוח איין — מקום מכל שבסביבה.

במיקלעים. היותר,
 מהפעלת נמנעו האחרון, הסייג על רק הסורים שמרו ״חלקת־הקיטניות״ של בתקרית

הופרו. הסייגים יתר כבדים. כלים
 שלחנו משק. על באש הסורים פתחו חודשים כמה ״לפני איש־בטחון: אותו הסביר

טעות.״ היתה שזו השיבו הם קרה. מה אותם לשאול
שם?״ קורה ״מה לשאלה התשובה לכאורה, זאת,
התשובה. כל אינה זו אבל

ניקפת־דמ סתם לא★ * ★
חי ט3מ ט  פי על מתפתחת היא פתאומית. כהתלקחות תקרית־גבול כל נראית ש
 ללבוש. עלולה שהיא והמימדים הצורה על שולט איש ואין משלה, עיוורים קים ה
 באה אחר־כך תגובה, גוררת התשובה משיב, שכנגד הצד באש, פותח מוצב פשוט:
המאסיבית. פעולת־התגמול — ■ולבסוף הפגזה,

 באור ראו רבים אזרחים מיבצע־סיני. לפני הקלאסיות ל פעולות־התגמ. לאזרח נראו כך
סיני. מיבצע אחרי הכינרת, חוף על פעולות־התגמול את גם זה

 משמעות ללא אחת, רצינית פעולת־תגמול כמעט היתד, לא יותר. רחבה שהמציאות אלא
 ראש־מטד,־המשקיפים של ספרו בא איש, בלב ספק היה אם ומחושבת. מוגדרת פוליטית
 הרחבה היריעה את מתאר הוא כאשר הספק. את ופיזר ברנס, אדסון הגנרל לשעבר,

 חמומות־מוח בפעולות המדובר אין כי לגמרי ברור כהונתו, בימי תקריות־הגבול של
ניקמת־דם. של

 להסתפק עוד היה אי־אפשר שם?״ קורה ״מה השאלה השבוע נשאלה כאשר כן, על
חדיש־יריות־איום. של השיטחית בתשובה

מטומטמים? רשעים★ ★ ★
ה *0* ל א ה ש נ שו א ר  ירו לא מדוע באש? הסורים פתחו מדוע — היא המתבקשת ה
 הגיעו כאשר רק אלא הקיטניוח״, ״חלקת את לחרוש התחילו כאשר החורשים על ן )

י ! יי זו? חלקה בתוך מסויים לקו
רק להתקבל יכול צה״ל, דובר של או הישראלי, משרד־החוץ של הפירסומים לפי

את מראה תל־קציר, נואנשי אחד בידי שצויירה זו, !1מנ 081
§י #11 י 1/ י - הסורי המוצב מימין: העליונה בפינה ׳התקרית. שטח *

 פון־ קו לבין הניקוז תעלת בין הקודמת. בפעולת־התגמול שנהרס המוצב מתחתיו: בתוואפיק.
ישראל. בידי עיבודה ליהתיר ומסרבים הסורים, תובעים אותה הקיטניות״, ״חלקת נראית הורן

 והם דעתם על אותם העבירה ששינאתם מטומטמים, רשעים סתם שהסורים אהד: רושם
 התרשמות גם להיווצר יכולה הישראליים. בעובדי־האדמד, להתגרות כדי באש פתחו

 המתח את להעלות מנת על הגבול, על מתח ליצורי נועדו שהיריות יותר, מפולפלת
 והסיכסוכים המשברים מן ההמונים דעת את ולהסיח סוריה, בתוך הבטחוני־שוביניסטי

ארצם. את הפוקדים
 יודע הוא אין נכונה. זו הערכה אמנם אם לשפוט, אפשרות כל אין הממוצע לישראלי

 המוצבים האו״ם משקיפי אומרים מד, יודע אינו גם הוא עצמם. הסורים אומרים מה
 הוא אין משרד־החוץ. של הסודיים בתיקים נגנזים שלהם הדו״חים שהרי הגבול, על

 דינה לישראל מוסר שהוא חוות־הדעת כי ראש־מטד,־ד,משקיפים, של דעתו מה יודע
תוכנה. את מפרסמים ואין דיפלומטיים, חילופי־מכתבים כדין
 מטה ראש של חוות־דעתו מתפרסמת במועצת־הבטחון, לדיון העניין מגיע כאשר רק

בהסתמכו ישראל, פעולת את גינה הבינלאומי שהגוף פעם לא קרה אז, גם המשקיפים.
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