
ת נלתצפית כויו ת הז במדינהשטורו
לגבי תנקוט שישראל הקו זהו - השהיה של מדיניות •

ם שקיימה הממשלה, בצמרת קנדי. הנשיא של פנייתו ם זיוני שני מו  ס
י הזעה נתגבשה קנדי, בתביעת  כאולמי״ נוסחה לא הנשיא שאימרת מניוון נ
עה או מאטום, תבי ת, נ שובה, של נוסת למצוא יש מיידי שתמע שממנו מ  ני י
ם ישראל עקרונית מבחינה בו. הנשיא שנקט העמדה עם תסימת־דעי ת סנ  אולם, ב
ה ישראל אין מעשית, מבחינה ל לוי למחר ינו ל אין עוד נל תביעתו, במי נ

י הסברה רווחת הממשלה בחוגי מצריים. מצד גם דומה גישה להשיג סיוןנ  נ

תביעתו. קבלת למען סנקציות, הפעלת על־יד* ישראל, על .ילחץ לא קנדי

התפנם עם ישראל, של מצבה להיות עלול יותר חמור • עלול
אן כחודשיים. כעוד האוי״ם, עצרת מליאת ן נ מו ת האמרי המשלחת ת

ר מספר לקלוט ישראל חייבת לפיה בהצעת־החלטה, קאית  פליטים של נינ

ת של רבים נציגים גם לתמוך עשויים זו בהחלטה ערביים. אפריקאיות. מזינו

ל לא ישראל ן לאחר להתחמק קל לה יהיה ולא ההחלטה, קבלת למנוע תונ נ  מ
?!#£1׳ מביצועה.

דיין. כמשה מלחמתם את כמקצת ירסנו מפא״י ותיקי •
ריון שדויד אחרי זאת יעשו הם  בהת־ רואה הוא ני אשבול ללוי הודיע בן־נו

תר, חמור צעד דיין סל הקפ שן, זו ואם ביו מ אפ דגת מחדש לשקול ייאלץ תי

שארותו שרות חבר הי ת נ ארץ־ישראל. פועלי במפלג
למצוא וישתדל בוותיקים, מאכקו את דיין יחריף לא מאידך

תיו אם גם הממשלה, מן להתפטר לא לו שיאפשר מוצא, עו תתמלאנה. לא תבי
 ושר־הכטחון הממשלה ראש כין תשתרר רכה מתיחות •
ל פרס. שמעון סגנו לכץ אשכול, לוי שנו  פרם, סל לפסוח החל א

 חמורה פגיעה בו רואה שפרם דבר צה׳׳ל, צמרת עם ישירים קשרים ולקיים
י הנמנע מן זה אין במעמדו. ת ינקוט הוא נ לו ל- ב״פעו מו לפי תג ל. נ שנו א

 האחרונים כימים עשתה ממשלודישראל כי לך יוודע •
ידועה, כינלאומית כשאלה מקורי קו בנקיטת רציני נסיון

העם
ה כ ר שה ה ל*!!

 ל־ בכנסת המדחום עלד, דקות כפה תוך
 אב, חודש של דילוהס החום גקודת־הרתיחה.

 נשכח. מעלות, לשלושים בירושלים שהגיע
 זד החום המקורר, באולם בא, במקומו כי

השינאה. של לוהס
 השופס היה השינאד. של הגלוי הנושא

 ל־ מעבר אך להלן). (ראה כהן חיים העליון
הר עסוקה איבה הזדקרה האישית, שיגאה

 הסיב־ האיבה גשר: עליה שאין יותר, בה
 מדינת־החוק בין מחוייבת־המציאות, עית,

ומדינת־ההלכה.
 ביו פשרות להיות יכולות זה. מול זה
 ו־ קואליציוניות קנוניות וחילוניים, דתיים

 פעם מידי אך סוליםי־מיסחרי. מקח־ומימכר
 בר־ לכל המזכיר מאורע במדינה מתרחש

 אחיזת־ אלא אינן אלד, פשרות כי דעת
 שני בין אמיתית פשרה תיתכן לא עיניים.

לחלוסין. זה את זה הסותרים עקרונות,
 בה מדינת־חוק, מחייב הדמוקראטי העקרון

 בבחירה האזרחים, על־ידי החוקים נקבעים
 בהתאם מתמיד באופן ומשתנים חופשית,

האזרחים. לרצון
 בה מדינוז־הלכד* מחייב הדתי העקרון

 החוקים האזרחים. לרצון ערך שום אין
 ואינם שנו■* 3000 לפני אלוהים, מידי ניתנו

הבלעדיים המפרשים שינוי. לשום ניתנים

ב ••י:׳
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 בשאלה הוא המדובר חיום. עד זה מסרג לשאלות הממשלה לגישת בניגוד

 שהקו מעניין הזד* העולם סל־ידי רבה בהרחבה שבועות כמה לפני שהועלתה
 שהופלתה ההצעה את אחוז, בסאה זה, במקרה תואם הממשלה על־ידי שנקבע
עון על־ידי זה. שבו
 עם כקשר תיחקר ישראל" כ״מקרקעי מרכזית דמות •

מן נמוך יותר הרכה כמחיר שונים, לגורמים קרקעות מכירת
ל כ ו ק מ . ה ק ו ש שת הולכת הדפה כ מתגב  את הקרקע עבור גבה זה איש כי ו

ת, לקופה הועבר הכסף מן חלק רק אולם הריאלי, מחירה שמי שה בעוד הרי

ת הגיעה יתרה בלתי־ידועים. למקורו
כתל־אכיכ ממדינות אחת של השגרירות •

כלתי־ הון העכרות מייד למנוע למשרד־החוץ כתכיעה תפנה
נו הדבר כי בפנייתה, תקבע השגרירות לישראל. זו ממדינה חוקיות  אי

 יהודים מעבירים בישראל רישמיים גורמים של שבעידודם בספק, עוד מוטל
ת זו, ממדינה רב הון קי את נוגד שהדבר למרו המדינה. חו

 כעריכתו כלונדון המופיע אוכזרכר", ״ג׳ואיש השכועון •
 את כקרוכ להפסיד עלול קמחי, ג׳ון היהודי העתונאי של

בגורם הוא המדובר כיותר. הטובים הכספיים ממקורותיו אחד
עון המגיש ישראלי, שבו ת תמיכה ל ה עמדתו בלתי־מבוסלת. כספי  של חגלויי

התמיכה. להפסקת תביא הוותיקים, ונגד מפא״י, צעירי בעז השבועון
מימדים תקכל אפריקה״ מערב דיזנגוף ״חכרת פרשת •
ת מנהלי בכירים, פקידים מעורבים שבה שערוריית־ענק, של ממשל חברו

ליוני ועסקים תיות ת במי ת הסיבה ישראליות. לידו השערוריח: להתפוצצו

 המסחר־ משרד סל־יזי סונה אשר גוטסמן, על-ידי הנערך מיוחד, דז״ח־חקירה

טססן, הפרשה. כל את והבודק והתעשייה, במקום המיוסד, המנהל גם שהוא גו

שתקת מעוניין להיות עלול הנוכחיים, המנהלים  ועדת אך מחשערורייר* חלק בה
 למבקר־ חוועדה כבר פנתה בטחון ליתר הדו-ח. את ותקבל תבעה הכספים
העניין. את לחקור ממנו תבעה המדינה,

איש. על־ידי נבחרים שאינם הרבנים, הם
 הוא השני דמוקראסי, הוא האחד רן העקר

מהותו. בעצם סוסאליסארי
 השופט על ההתקפה רצינית. תמיד

הת האישיים, גווניה כל למרות היתד* כהן
 בית־ לבין הרבני בית־הדין בין נגשות

הממלכתי. המשפט
 האחרת מעוזו הוא העליון בית־המשסם

 פעם הדתית. הכפייה נגד הלוחם האזרח של
ב כובשים השופטים, פושטים פעם אחרי
 הדתיים. לידי שנפלו קטנים שטחים חזרה
דאת לסלוח יכולים אינם הדת דייני

ש כסי דרמתית להיות יכולה ההתנגשות
 כפי קומית, להיות יכולה היא בכנסת היתר,

 את הזמין ד,רבנו בית־הדין כאשר שהיתר,
הולנ יהודי של תביעתו בפני להתגונן כהן

 תמיד אך ואגנר. אריה בשם תמהוני די
 אק החוק, ששולם במקום רצינית. היא

 ה־ ששולטת במקום לשלסון־ההלכה. מקום
החוק. לשלטון מקום אין הלכת

 שוב זאת להוכיח הדתיים סרחו השבוע
 על תודה להם חייב במדינה אזרח וכל —

כו•

ת מפלגו
החצי־צעירים

והג חברית הגישה ורך, עדק היד, הקול
ה המתח את נוריד חברית ״בואו, יונית:
ברוך!״ ואיננו מעיק, הוא נפשי.
הדובר? היה מי

מ בקושי רק התאפקו מהנוכחים כמה

 שמעון של מסיו יצאו המילים כי צחוק.
פרת

המזכי ישיבת יחד. גם אחים שכת
 על בדיון־ההתקסד. להמשיך שבאה רות

 לשנות האחרון ברגע נאלצה חוגי־הצעירית
 צריכה חיתת היום כוכבת םדד־יומד,. את

 גולדה המוקדמת, ההודעה לסי להיות
מאיר.
 היה האחרון ברגע באה. לא גולדה אך
 אשכול לוי אתר: כוכב לבמה להעלות צורך

עצמו.
 הנוכחים לאחד גולדהז באה לא מדוע

 את שונאת ״גולדה משלו: השערה היתד,
 דיין את שונא אשכול מדיין. יותר פרס
 סרת את: לנטרל החליט אשכול מפרס. יותר
 תצה גולדה דיין. על ההתקפה את לרכז כדי

ל כדיי דיין, את לנטרל ההיפך: אח דוזקא
 וזה ניצת אשכול של הקו פרת את חסל
בעינית* חן מצא לא

 ידע תמיד, כמו כצלופח חלק עצמו, פרס
 קם איש אחרי שאיש בעוד זד* מצב לנצל

הש במרומז, או בגלוי דיין, את והתקיף
 ול- לשלום קרא דיברי־תלקלקות פרם מיע

 היה והוא הרבה, חסר היה לא אחוזת־אחים.
 נעים, ומה טוב מה ״הנה בשירת פורץ
יחד.״ גם אחים שבת

 תעתו־ את תקחו ״אם ארן: זיאמה אמר
 האחרונות והצי בשנתיים הישראלית גות

 אותה, ותבחנו לבון) פרשת מאז (קרי:
 את המורידות המבישות, הסערות כל כמעט
 היד, שלהן הגנרטור — המפלגה של קרנה

.חוג־הצעיריט .  שזיע־ מה שכל רואה אני .
בחוג־הצעירים.״ מוצאו — המפלגה את זע

 ״אשאל עילאית: בתמימות פרס, השיב
 הגורם היינו אנו האם זיאמה: שאלד* אותך

 לריק- שואפת הצעירה שהמשמרת לפירסום
 תב־ כולה שהיא סאשיסטית שהיא מסורת

 בעתו־ כזה פירסום ישנו שנים עשר כים?
אנחנו?״ זד, לכך הגנרטור האם נות*

 יפה־ היו״ר גוברין, עקיבא כראי. כדן
 הסתפק בכנסת מסא״י סיעת של התואר

ש בעוד העיקרית: סענתו מהונה. בהתקפה
 לאשכול ״לתת הסכימו במדינה החוגים כל

ה על־ידי דווקא אשכול הותקף הזדמנות-,
צעירים.
מפל בכל מאשר בוץ פחות במפא״י ״יש

 היא הפפלגהז עושר, מה אלא אחרת. גה
 בציבור חלקים יש ואז המראה, את שוברת

נר ושם המראה של אחד ברסיס שמציצים
.הבוץ רק אה . שמוח!* רוח בנו נכנסה .

 ״נבחרה ארן: דאמד, היד, מאופק סהות
ש זו היתד, הצעירים וקבוצת ממשלה,

 הורידה אותת ביישה תממשלת את ביזתה
קרנה!*
ב שכתבתי מד, על עומד ״אני ארן: קרא
לו אינני מילד, אף דיין). משד, (נגד מאמר

רה... קח  מארבית מוקפת המפלגה בחז
 אותם. אסרם לא סגפנים. חמורים מארבים

 האלה... המארבים את יודע הציבור גם
 שהוא רושם לעשות מתחיל הצעירים חוג

ו״ למארב הופך
האי את צעירים. שאינם צעירים

 נצר, שרגא לתייכוח הכניס העוקצנית רוניה
 והצעירים גוש, אינו ״הגוש הגוש: מנהיג
ם... שאיש כוודאי  למחלקת־ הצעתי צעירי

 חוגי״ של שמם את לשנות במפלגד. הצעירים
 חוגי• עם למשא־ומתן להיכנס או הצעירים
זו.* לקבוצה אחר שם למצוא כדי הצעירים

 עצמו הוא נצר? של בדעתו עלה שם איזה
 חצי־ ״חברים על דבריו, בהמשך מדבר, החל

צעירים*.
התקי הנימה את הסתיר לא הליגלוג אך

המפל בק הוא ״הכידוד נצד: הדגיש פה.
 תפקידים הממלאים חברים, קבוצת וכץ גה

 ובמוסדות בכנסת כממשלת ביותר מרבדים
בשל גם להיות ממשיכה זו קבוצה שתית

ל חייב זה מצב באופוזיציה. וגם טון
היפסק!*

 הסיתרון לגבי ספק השאיר לא נצר איך?
עמ מכל החצי־צעידים את לסלק לו: הנראה

 לצעירים המקום את ולפנות השלטון, דות
 רא־ לשלושים קרוב למפלגה ״יש אמיתיים.

!*35 בגיל שהם שי־עיריות
 לוי כולם על עלה חורקות. נעליים

 בלתי־ בחריפות דיבר הוא עצמו. אשכול
 לא עוד ״הרי הוא: התלונן לגביו. רגילה

כ היו אילו — החדשות הנעליים הספיקו
 ראש־הממש־ להיות שנבחר מי של — אלה
ה (דברי נשמעו וכבר לחרוק, להפסיק לה

הצעירים)!* של השמצה

בן, הכזזנה, * קתח הוד* להעולם כמו  ט
 בקיץ כת־הצעירים אופי על במסע־הנילויים

1966*
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