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 מסריח הדג
הראש מן

 זיעזעה לא המדמה בתולדות פרשה שום
בעו פניה השחירה ולא אזרחיה מצפון את
סובלן. רוברט של גירושו פרשת כמו לם,

קו באור מעשה־הנבלה האיר ברק, כמו
 — המדינה שמאן ש? הפגמים רוב את דר
 את לזר, החנופה את בחוק, הזילזול את

 פעולת־ את קלגסים, של הגס הביצועיזם
 מאחורי הפועלת סמוייה, ממשלה של החושך

 חסרת־ההשפעד״ החוקית, הממשלה של הגב
זרים. במנגנוני־חושך אמיץ קשר והקשורה
 נחרץ כבר לחייו, קץ סובלן שם כאשר

וב גלוי היה הכל הרוצחים. על העם דין
רור.

לד להניח יכלה לא ישראל ממשלת אולם
כא ההתרגשות, של הראשונה בסערה ברים.

ה חברי את הציפו והזעם הבוז גלי שר
 של עבה בתסבוכת השרים הסתבכו ממשלה,
סות וסילופים הדדיות האשמות שקרים,

רים.
 ועדת־ מונתה התסבוכת, את להתיר כדי
 אשם. מי לגלות :הרישמי תפקידה שרים.

מוס גירסה ביחד לעבד האמיתי: תפקידה
 האחריות, מן השרים כל את שתשחרר כמת,

לכולם. משותף אליבי תיצור
 המתין לא הציבור תהומית. חוצפה

 זו. שקופה עבודה לתוצאות מתוחה בציפייה
 השבוע הממשלה פירסמד, כאשר זאת, בכל
 נוספת. פעם הציבור זועזע התוצאות, את

 לא אך — למלאכת־טישטוש מוכן היה הוא
 וחוסר־ חוצפה הדור שיהיה למיסמך התכונן

תהומיים. כה בושר,
 סובלן פרשת על הממשלתי הדו״ח כי
 בעיטה האזרח, של הישר לשכלו עלבון היה

 של חדש שיא הציבורי, במוסר נוספת
ציניות.
ה גמור. בסדר היה הכל : הדו״ח טען
 לא אחד אף רבב. מכל נקי היה גירוש
 ראש־המכשלה (ולראייה: זר ללחץ ניכנע
 ירשה שלא האמריקאי, לשגריר אמר עצמו

 מק־ !).ישראל של פנימי בעניין להתערב לו
 כשר. כתייר ונסע כשר, כתייר בא שיין

לדוג פעלו כולם אל־על, ד,ש.ב., המישמרה,
ולמופת. מה

 קטנים, פרטים כמה י בסדר היה לא מה
 של בעודף חטאו פקידים שני חסרי־חשיבות.

 רבה אחריות עצמם על קיבלו פטריוטיזם,
 ניתן לא מצער טכני ליקוי בגלל מדי.

דינו. עורך עם להתקשר לסובלן
 בלי לארץ להיכנס למק־שיין נתן מי

 ומבסז ביקורת־גבולות ובלי אשרת־כניסה
 מי סובלן? יוטס מט,ם באיזו לו אמר מי

ד כנוסע — להיכנס לו הניח י ח  — י
 למען במייוחד שהוכן הריק החבור למטוס

הגירוש?
 במעשה־ אשם מי כן, אם שני. רצח

מ בבירור המשתקפת התשובה התועבה?
עצמו. סובלן רוברם הדו״ח: חוך

 בראשו הלם הוא בהיסטריה. נהג סובלן
 כוח־הייאוש בשארית התנגד הוא בקיר.

למטוס. להכנסתו
שנית. אותו רצח הדין־וחשבון

 מותר לטישטוש, רק הדו״ח נועד אילו
 בבוז לסדר־היום, עליו לעבור לאזרח היה

 מצא לא שר ששום מאחר לו. ראוי שהוא
 מעשה, בשעת הממשלה מן להתפטר לנכון

 השרים מן לתבוע היה שאי־אפשר בוודאי
מעשה. לאחר יותר רב אומץ־לב
 חדשה, סכנה בחובו צופן הדו״ח אולם
שלו. הצינית החוצפה בעצם הנעוצה

 לידיה מתחת להוציא המסוגלת ממשלה כי
דבר. לכל מסוגלת — כזה מיסמך

הממשלה
רמהדרין כשר
 שונים יהיו לא באל־על הכשרות סידורי

 לפני היו מאשר חודשיים, או חודש בעוד
חוד לפני אם אולם חודשיים. או חודש
 בממשלה, משבר אלה סדרים עוררו שיים
 יראה לא בקואליציה מהשותפים איש הרי
 על הקשה המחלוקת כי להבא. פגם בהם
 ושר־התחבו־ שר־הדתות בין הכשרות, טיב
לקיצה. השבוע הגיעה רה,

 לממשלה השבוע מסרו עליו הסיכום,
ויש ורהפטיג זרח שיטרית, בכור השרים

 במאומה שונה היה לא בר־יהודה, ראל
ל לשוא הציע ששר־התחבורה ההצעה מן

 הסכימה אז גם המשבר. בראשית דתיים,
 בכל טיסות־חינם מספר להקצות אל־על

 הרבנות, של הכשרות מחלקת לאנשי שנה
במטו הכשרות טיב על לדודח יוכלו למען
סים.

סובלן השנת איש
טישטשת? גם הרצחת,

 שר־ של דרישתו אז נתקבלה לא אך
 משגיחים, של קבוע צוות למנות הדתות
נת לא כן בקביעות. המטוסים את שילת
 על ידווחו המשגיחים כי התביעה, קבלה

 הרבנ-ת, מטעם עליהם לממונים מימצאיהם
ש התביעה, אפילו אל־על. להנהלת במקום

ב יוזכר לאל־על שר־התחבורה בהוראות
הרב בידי היא לכשרות שהאחריות מפורש

 היה אילו להיענות. זכתה לא הראשית, נות
 חודשים שלושה לפני מסכים הדתות שר

 לחסוך היה אפשר השבוע, שהסכים למה
המהומה. כל את

ע ר. מנ שי  העמדה? לשינוי גרם מה י
 הדתיים על־ידי לפירסום שנמסרה הגירסה

ה חבריו. ללחץ נענה ורהפטיג כי היתה,
החב עליו לחצו מדוע המתבקשת: שאלה

עתה? דווקא רים
1 יכלו לא הם כי הדתיים. ענו לא כך על

1 על יושבת ועדת־השרים שבעוד לגלות,
. בניסוח יוד, של קוצו על ונאבקת המדוכה

1 ?תת צריך התחבורה שר אשר ההוראות
, של הראשיים למשרדיה מיהרו לא.׳־על,
 פתחו הרפד׳׳ל, של ח״כים שלושה החברה

 אפרים החברה, מנהל עם ישיר במשא־ומתן
בן־ארצי.
׳ חברה של מנהלה עם למשא־ומתן כיאה

ה את להסביר יותר קל היה מסחרית,
 ה־ בועדת במערופל דובר עליהם תנאים
 ו־ כשרות על מליצות שפע תוך שרים,

ז הוב־ אל־על להנהלת דתיים. נוטעים הכשלת
י הדתית למפלגה הטבות כמה הענקת כי הר,

 של נרחב פירסום זה בתוך — לאומית
עשו — המפלגה בעתונות החברה מודעות

 מחלקת- שהטילה המצור את להסיר יה
מטוסי על הרבנות־הראשית של הכשרות
החברה.

 החלו המודעות כדאי. הדבר היה לאל־על
 מחפשים החלו המפלגה ובמרכז להופיע,
 חברת במנגנון שישובצו נאמנים עסקנים

התעופה.

מנג״ן
״הא׳ש ״הוא !
 בראשית הגיע בוושינגטון ישראל שגריר

ה רקע על בישראל. לביקור־פתע השבוע
יש ביחסי המוגברת הדיפלומטית פעילות

 כחלק הביקור נתפרש ארצות־הברית, ראל
 שרת־החוץ, — אולם המדיני. המאמץ מן

מבי שבוע לפני רק חזרה מאיר, גולדה
 מה לשם בארצות־הברית. ממושך קור
ה שיחותיו את לדחות השגריר צריך היה

בירושלים? דווקא ולקיימם עמה, מדיניות
ש ת. שלו דו עו  ה־ ההודעה מאחורי ס

 (״אייב״) אברהם שהשגריר רשמית־למחצה,
 במשרד־החוץ, מדינית להתייעצות בא הרמן

מרתק. אישי סיפור הסתתר
 בוושינגטון, לתפקידו התמנה הרמן אייב
ה במנגנון ביותר החשוב כתפקיד הנחשב

 אבן. אבא של במקומו ישראל, של חוץ
 כי מראש, ברור היה אותו שמינו לאלה

 זו. במישרד, שרשים להכות יצליח לא
בה. זכה כך משום ודודקא
 למנות רצו מאיר וגולדה בן־גוריון דויד
 בוושינגטון, ישראל ציר את אבן במקום
פרי לפני רב זמן עוד כי הרצוג. יעקוב

 את הרצוג מילא אבן, של הרשמית שתו
 שאבן בעוד הדיפלומטית, העבודה עיקר
 ובהופעות־ראודה בשנור ויותר יותר עסק
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