
במדינה
)12 מעמוד (המשן
 שבתה־ מקובל העולם ״בכל זרחין: טען

 מאל״ף ניסוי מיתקן בונים הטכנולוגי ליך
 לקחת צריכים היו דרישתי לפי ת״ו. עד

 ולסנן לשטוף אותם, להקפיא מהים, מים
 אבל נקיים. מים ולקבל שהמצאתי במיתקן

 התהליך את ם מנס לי, מאמינים שאין היות
ל מיוחד מיתקן כאן יש שלב. אחרי שלב

 אין אבל לשטיפה. נפרד ומיתקן הקפאה,
הנתונים. את אחר־כך לקשור אפשרות שום

 חצי של סכום לו ינתן אם זרחין: סיכם
 לפי המיתקן את בעצמו יקים ל״י, מיליון

מש בצורה מי־ים להתפיל יצליח תוכניתו,
 מאשר גדולה יותר הרבה במהירות קית

הקיימים. במיתקנים אי־פעם יצליחו
חו במשך מבטיח. הממשלה ראש

 הקהל דעת את להזעיק זרחין ניסה דשים
 בהם לעתונות, ומכתבים תזכירים באמצעות

 חריפות. במילים מלהשתמש היסס לא
 אמר, אטומית,״ פצצה תהיה שזאת ״חשבתי

 לשם מבין אינני באה. לא תגובה שום ״אך
 שנה המצביעים בכנסת אנשים השביס מה

ו זרחין למיתקן כספים הקצבת בעד שנה
 אחת פעם רק ולוא להזמין טורחים אינם

 הוא הרי המדינה? מבקר איפה הממציא. את
אינ הזה. הביזבוז נוכח משהו לעשות חייב

 להתעניין צריך אבל צודק, שאני אומר ני
 פשוט כולם אותי. גם ולשמוע קורה ניה
להבין.״ שכל להם אין לי. מאמינים לא

הממ ראש היה ו לפניות שהאזין היחיד
 בדירתו מספר שבועות לפני שביקר שלה,

 להקצבת מקור למצוא הבטיח זרחין, של
 לפי זרחין מיתקן להקמת ר,ל״י מיליון חצי

עצמו. שלו הייצור שיטוח
ה זירת אינה המים התפלת זירת אולם

 ובעונה בעת הממציא. של היחידה קרב
 בחצי עקשניים מאבקים מנהל הוא אחת

חיו בבעיות הנוגעים אחרים, שטחים תריסר
 הוא מקום בכל וכמעט המדינה, של ניות
השאר: בין אטום. בקיר נתקל
ב יצא זרחין : המלח יס סוללת •

ה בים הסוללה בניית נגד חריפר, התקפה
 שנועדה מיליונים, מאות של בהשקעה מלח

 אידוי לבריכת הים של ניכר שטח להפוך
 הסוללה בניית על־ידי הוא: טוען ענקית.
 הים שטח את גם אידוי לבריכת הופכים
 את לנצל יוכלו הירדנים ירדן. בידי הנמצא
 זול עבודה בכוח החומרים ושאר האשלג

 הישראלי. לאשלג רציני מתחרה ויהוו יותר
 להפיק היה ניתן הקפאה תהליך באמצעות

יותר. זולה בצורה אלה חומרים
 לפני עוד :האטומיים הכורים •
מק את להחליף זרחין הציע מספר שנים
ב האנרגיה את המספקים האורניום לות

 ני־ את שתגביר (תמיסה) באמולסיה כורים
 עד בזילזול. נדחתה הצעתו האנרגיה. ציל

 שבארצות־הברית התברר רב לא זמן שלפני
באמולסיה. שימוש של המצאה הומצאה

 במוביל סוכר, ייצור בשיטות לוחם הוא
וב בתמנע הנחושת כריית בצורת הארצי,
 המקרים שברוב אלא אחרים. רבים שטחים

 בתוד הלוחם כדון־קישוט עצמו מוצא הוא
נות־רוח.

ל חופשית יד נתינת על הוא ״המאבק
 יאמינו לא ״אם השבוע. זרחין אמר ממציא,״

 אפילו ממי־ים נקיים מים יקבלו לא לי,
שנים.״ עשר בעוד

דעות
והעתיד העבד

 אזרחי תפקיד מהם אחד כל ממלא כיום
 הטכניון נשיא הוא )64( דורי יעקב חשוב:
 פרופסור הוא )46( ידין יגאל בחיפה; העברי

בירוש העברית באוניברסיטה לארכיאולוגיה
 חברת את מנהל )43( מקלף מרדכי לים:

החק כשר מכהן )48( דיין משה ים־המלח;
 רשות־ את מנהל )44( לסקוב חיים לאות;

הנמלים.
 ראש בתפקיד זה את זה החליפו בעבר

צה״ל. של הכללי המטה
מע מערכת אותם כינסה שעבר בשבוע

דעו המדינה. בעיות על לסימפוזיון ריב,
 מעמדם־בעבר, בשל רק לא חשובות תיהם
 מה יהיה מהם לחלק שלפחות מפני אלא

 המדינה. עתיד על גם לומר
מהסימפוזיוד: קטעים כמה להלן

במדינה: המשטר על •
 כוחנו, של האיום הפיצול דורי: יעקב

 הפילוג בתוכנו, הקיימת האיומה הכיתתיות
 — עצמן ובתוך עצמן לבין המפלגות בין
 אין זה חמור שבמצב לכך, הגורם הוא
 נידמה אשר חירום, של משטר ליצור ניתן

זו. במדינה קיים להיות צריך שהיה לי
תוכ להגיש בן־אהרן העז הנה יזין: יגאל

.לכת מרחיקה נית . שאין נוכח בן־אהרן .

וצור לסקוב רמטכ״לים
״זאב!" לצעוק אסור

דיין רמטב״ל
מדי תכופות לעיתים

 כן אם אלא דראסטי, שינוי לבצע אפשרות
ה את ראה הוא הפוליטי. המשטר יוברא

 לא אבל הפועלים מפלגות באיחוד דרך
 זה שאיחוד הסוף, עד המסקנות את הסיק

 האחרות, המפלגות איחוד ואף — יבוא לא
 דרסטיות פעולות לביצוע תנאי הוא שגם

 במדבר. הקוראים קולות על־ידי — כאלה
 לאיחודים להביא כדי השיטה את לשנות יש

 איזה בידי שיאפשרו התנאים שהם אלה,
 לפתרון הדרסטית בדרך ללכת ממשלה שהיא
.זו בעייה . שאינו חזק ממשל הכרחי .
 שהוא מדיניות לבצע מסוגל והוא פוחד,
והכרחית. חיונית היא כי יודע

למי לצבא, הולך כשהאיש מקלף: מרדכי
עולם אחר: עולם שזה יודע הוא לואים,

 בו יש החלטה, בו שיש משטר, בו שיש
 עם אליו ללכת שמח והוא מיוחד, הווי
 אימונים של בכך, הכרוך הפיסי הקושי כל

.. . כו׳  נוסך לצבא מחוץ פוגש שהוא מה ו
אובדן־עצות. של תחושה בו

מ יוצא הנוער את פוגש בעבודתי, אני,
 ועדות של הזו המסכת בכל ונתקל הצבא

 מוניציפליות, ורשויות ומועצות ואירגונים,
 המום, הבחור והסתדרות. עבודה ומוסדות

 אינו הוא לזה. להסתגל מסוגל אינו הוא
האז בחייו כאן, גם יהיה לא מדוע מבין,

בצבא. כמו מסודר כה הכל רחיים,
(שי הטכניים לשינויים מחוץ דיין: משה

 הנם כי מסכים שאני הבחירות) שיטת נוי
 עוד דרושים המצב, לשיפור ראשון תנאי
 מוכן יהיה שהציבור ראשית, דברים. שני

 ומעניקה שמבטיחה רק לא במפלגה לבחור
 הנכונה בדרך שנוהגת אלא הטבות, לו

 וזה שנית, והעם. המדינה דרכי מבחינת
 מוכנים שיהיו מנהיגים קשה, יותר אולי

 בה רוצים אתם הנכונה. הדרך זאת לומר:
 — לכך מוכנים אינכם בנו; תבחרו —

באחרים. תבחרו
 אין לבחירות בחירות בין לסקוב: חיים
 איננה, השאלה להשפיע. בכלל יכול האזרח
 להגדיר איך לא ואף צו־השעה, מהו לדעתי,

 דבר שמגדיר הוא מי אלא צו־השעה, את
שמג איש אותו — הוא ואם כצו־השעה,

 באורח־ ,האישית הדוגמה את נותן — דיר
 שאלה יש לפנינו שלו. במעשים שלו, החיים

 ולא ת634 לאכול יש וערכים ערכים, של
 של הבוסר על דיבר יגאל במים. מהולים
 ומה חרד. אני הזה הבוסר מפני האבות.

 הם מים לשתות המטיפים הזה? הבוסר הוא
יין. שותים עצמם
במדי הפוליטיים החיים עד •
: נה

 הפוליטיים החיים היו לוא דורי: יעקב
מבוס היו שלא תפיסתי, לפי יותר תקינים

 כפי דימוקראטיה, של דגנראציה על סים
 היא הנמנעות ימן לא אותה, רואה שאני

פולי לתפקיד הימים מן ביום נמשך שהייתי
 שהגענו המצב פוליטית... לפעילות או טי

סחט של מצב הוא הפוליטיים בחיינו אליו
.נות .  לכל סימפטומי שפיגל של העניין .
הפוליטיים. בחיינו שמתרחש מה

 שיטת לשינוי המתנגדים כל ידין: יגאל
וסילוף הדמוקראטיה בשם טוענים הבחירות

 שהיא זו, בעייה תובא אדרבא! העם. רצון
ר... למישאל־עם במעלה, ראשינית שי מו י

 ולא דמוקראט״ת, בדרך יתוקנו שהדברים טב
 ואמי מסוכנות נטיות מיני לכל מקום יתנו

אחרות. בדרכים המצב לתיקון ביציות
 הריהו שיטת־הבחירות, שינוי לסקוב: ח״ם

 מזה חשוב פחות לא הבעיה. של אחד צד רק
 אחראית, אופוזיציה במדינה לנו שתהיה הוא
אלטרנטיבית. כממשלה להחשב שתוכל כזו

 למישאל־עם להגיע אי־יכולת -דיין: משה
 שערו־ ,לדעתי הוא, הבחירות שיטת בשאלת

 אילו ...ראשונה ממדרגה פוליטית ריה
הפולי לחיים שנכנסתי בשעה יודע הייתי
 אודותם, עכשיו יודע שאני מה את טיים
 נכנם. הייתי שלא מניח אינ

הכטחוגי: המצב על •
קרו אנחנו שהיום סבור אני דורי: יעקב

 הבטחתי, הפגת־המתח של לאפשרות בים
 אי־פעם... מאשר יותר אובייקטיבית, מבחינה
 הזמן גם אולי זו שמבחינה לומר ואפשר

.לטובתנו פועל .  עם שני, מצד אבל .
הער ההתקדמות גוברת שעוברות, השנים

פי המצרים של כזאת התקדמות וכל בית,
לרע המאזן את המשנה צבירת־כוחות רושה
הגש של הממשי הסיכוי את המגדילה תנו,
.ישראל הכחדת בדבר הסיסמות מת . .

 וגמור שמנוי אויבינו ידעו אם ידין: יגאל
 יהיה הבית, ייחרב לא ששלישית אתנו
 למסקנה, להגיע מוכרחים יהיו יהיה, אשר
 להשלים היא היחידה שהדרך הזמן, בבוא

.קיומנו עם .  תקופת־ לחידוש מטיף אינני .
__המתח. רפיון נגד דיברתי המתח.

הסכ בצד להדגיש צריך מקלף: מרדכי
 איננו שאנחנו כשם הסיכוי. את גם נות

 דורך אינו השני הצד גם כך במקום, דורכים
 בצד שגם בכך סיכוי רואה אני במקום.

 חלק אצל ולפחות חדש, דור קם השני
 חדשה תפיסה גם אולי■ יש שלהם הציבור מן
 של קיומה עניין גם אולי רבים, עניינים על

 עושים שאנחנו 'משוכנע אינני אבל ישראל.
 מן שנשקף הזה, הסיכוי את לטפח כדי די

השני. הצד
קבו עתה במצרים יושבת אם דיין: משה

סימ ובמקום גרמניים, אכס־גנראלים של צה
 תרשים על עובדת היא במעריב פוזיון

 עצמנו את למצוא יכולים אנו אז מסויים,
 אמצעי־לחימה המצרים כשבידי אחד יום

 נאצר של תאבונו גם ואז יעילים, יותר
יגדל. ישראל את להשמיד
 קורא שהייתי תהליך, עברנו לסקוב: חיים

ב הבטחון בעיות עם לחיות הסתגלות לו
 מחייבת זו הסתגלות גם אך בריאה. צורה
 לקרוא שלא הוא, מהם אחד דברים. כמה

 אפילו תכופות, מדי יותר לעתים ״זאב!״
 כש־ או טילים, לנאצר שיש כשמגלים לא

.2 שביט מפריחים

עבח־ה
בלילה פיתה

 קיים העולם, ארצות ברוב כמו בישראל,
 הוחק הוא במאפיות. עבודת־לילה נגד חוק
כדי העולמי, העבודה אירגון יוזמת סי על

 כל לעבוד נידונים יהיו לא האפייה שעובדי
בלילות. חייהם
 החוק את מכבדות בישראל המאפיות כל

 האופות קטנות, מאפיות לכמה פרט —
 חמות פתות דורשים לקוחותיהן פיתות.

 מוכנים והאופים והלילה, היום שעות בכל
 קנסות במחיר אפילו הדרישה, את לספק

 על בקביעות שעבר אחד, אופה תכופים.
למאסר. נידון אף החוק,

 ההוצאה את והוסיפו — שילמו האופים
 כמה כי הסתבר לאחרונה הפיתה. למחיר

 בשיטה עבדות־הלילה שכר את גבו מהם
 בכל הפיתות. גודל את הקטינו הם אחרת:
 והת־ המסחר משרד פקחי היו אחר מיקרה
 ביקוריהם כדי תוך בעצמם, זאת מגלים עשיה

 למשפט אותם תובעים במאפיות, הקבועים
הפיתה. של החוקי המישקל הפחתת על

 אופי את הדאיגה לא זו אפשרות אך
 משרד של פקח שום כי ידעו, הם הפיתות.
 ביקורת. אצלם יערוך לא והתעשיה המסחר

 — בלתי־חוקית הינד, הלילית האפייה שהרי
 פקידים ימנה ממשלתי שמשרד יתכן ולא

בלתי־תוקית. עבודה על לפקח

חל־אביב
•דע* דא מ׳

שהב הממשלה של הכלכלית המדיניות
עירו מיסים העלאת השנה להתיר לא טיחה
תל־אביב. עירית את הפתיעה ניים,

 שתהיה בחשבון נלקח השוטף בתקציב
 לא שהעיריה התברר כאשר מיסים. העלאת

 העיריה הנהלת נאלצה זאת, לעשות תוכל
הוח השאר בין בתקציב. צמצומים לערוך

 שהיה העדלאידע, מסע את גם לבטל לט
 של בסכום המיסים למשלם לעלות צריך

ל״י. אלף 150כ־
 פרט ידעו לא עוד העדלאידע שמבטלי אלא

 כבר הוצאו ההחלטה נקבעה אשר עד אחד:
 למסע ענק בובות הכנת על ל״י אלף 70

 שימוש להן יהיה לא שעתה העדלאידע,
 ביזבוז. לא ״זה העיריה: דובר אמר יותר.
 לשם ונביא בשכונות אזוריות חגיגות נעשה

הבובות.״ את

אדם דרכי
□ ח״ בי כד
 ברחוב משותף במעון שניהם חיו הם

 לקומה מעל הגג, על בתל־אביב, קריית־ספר
חדר. דירת להם היתד, הרביעית,

 איש אוהבים באמת הם אם ידעו לא הם
 רוז׳ה החליטו לכן מספקת, במידה רעותו את

 ב־ ולחיות לנסות גולדמן ואריאנה אברהם
נסיון. תקופת צוזתא

חג בערב קרה זה בחג־המולד. גור
 ב־ קונטרה־בס נגן רוז׳ה, האחרון. ר,מולד

נוצ לאם בת ואריאנה, ביפו, מועדון־לילה
 מצ׳ילי לישראל שהגיעה יהודי, ואב ריה

 בתל־ הבוהמה בחיי במהירות והתערתה
 מ־ הלילה של הקטנות בשעות יצאו אביב,

)16 בעמוד (המשן
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