
במדינריתצפית
לוי הבחירות. לפני עוד בממשלה, חילופי־גברי ייתבנו • י

 ברור לא אולם תומכיו, ידי את לחזק במגמה זו, באפשרות מהרהר אשכול
לממשלה. יצורף ומי אלה, חילופין יבוצעו כיצד עדיין
לקראת ואנשיו, אשבול של מוגבר הסברתי מאמץ צפוי •

 פינחס האוצר שר עצמו טל יסול זה ממאמץ ניכר חלק מפא״י. ועידת
באירופה הנוכחי מביקורו שובו עם מיד עיירות־הפיתוח. לפסרון הנחשב ספיר,
 בלוי לתמון הסניפים, צירי את לשכנע כדי אלה, בעיירות מקיף סיבוב יערוך

 השפעתו להחלשת רבה, במדה מכתן, יהיה זה נסיו! המערך. ובהקמת אשכול
וג׳ובים. סובות־הנאה לקבל כתובת בו הרואים הצירים, מל נצר שרגא של

שרים מצד אלמוגי, 8יוסן השיבון בשר צליפה צפוייה •
 הממשלה להכרזות נאמן אינו כי סל יותקף בעיקר בממשלה. אחרים

 באמצעות הממשלה הוראות את עוקף הוא כי וטל האוכלוסיה, פיזור בדבר
 ותקציבים ממשלתי אשראי עומדים שלרשותה זו, חברה ופיתוח. שיכון חברת

תושבים לרשות אותן העמידה החוף, באיזור דירות 4000ל־ קרוב הקימה נרחבים,

העם
הגוענ׳ הכסף

 שערוריה. של עכבר הוליד הר־הנאומים
נג בפיהוק, שהחל הכ׳׳ו, הציוני הקונגרס

 הכנס שלכל מסתבר בסערה־בכוס־תה. מר
לי במיליוני העולם ליהודי שעלה העצום,

ל בלבד. אחת מעשית מטרה היתד, רות,
ב אחד כיסא עוד לתנועת־החרות הנחיל

המיספרי. לכוחה בהתאם הנהלה,
 מפא״י רוגז בגלל כנראה ניתן, לא הכיסא

 בכך היה ארלוזורוב. פרשת חידוש על
גר ארלוזורוב רצח סערת כי פאראדוכס.

 שהכשירה למערבולת־השינאה בשעתו, מה,
ההסתדרות־הציונית־החד־ לייסוד הקרקע את

1965 גרגזמז, רגנזולגנז
 אלמוגי של השיכון משרד אין שם אזורי־הספר, את שעזבו מהם וותיקים,

דירות. להם מספק
 לכהן יחדל ברקת שראובן רציניים, סיכויים קיימים •

עדיין ברור לא הקרובה. המפלגה ועידת לאחר מפא״י, במזכיר
הציונית. ההנהלה חבר יתמנה עצמו שברקת נראה אך במקומו, יבוא מי

של הראשי רכה יתמנה פרנקל ידידיה השכונות" ״רב •
 נהנה שוחמכר, יוסלה בפרשת כבורר בשעתו שהתפרסם הרב, תל־אכיב.

נסיר. מרדכי ראש־העיר ושל הספד״ל ראשי של מתמיכתם
 תיאלץ כיהודיה, הגדרתה על לשמור מנת על תתגייר. איתני רינה •

מכס את ילדיה עם יחד עבורת המפד״ל, לתכתיב להיכנע נצרת תושבת
טבריה. של רבה אצל הגיור
הקרובות. לבחירות עד לכנסת יוגש לא המושבים חוק •

 סיבה לכך. הסיבות אחת רק היא המושבים בין החוק הצעת שעוררה התסיסה
 של בוועדת־הכלכלה בחוק דיון ספני ואחדות־העבודה מפא״י של החשש — אחרת

הכלכלה ועדת שבראש מאחר ראשונה. לקריאה לכנסת שיוגש לאחר הכנסת,
יוזמי וששיםח אבניאל, בנימין חרות ח״ב האופוזיציה, נציג עומד הכנסת של

 לפני אותם לסבך ולהתארך, להתמשך עלול החוק בהצעת הדיון כי החוק
 בועדת ייעשה בחוק שהדיון לכך לגרום הנסיונות שכל לאחר הבחירות.

הבחירות. לאחר עד הגשתו את לדחות הוחלט נכשלו, העבודה
המפיק וערכים. יהודים יחסי על סרט כארץ יופק לראשונה •

 בדרוס־אפריקה, הגזענות נגד הסרט את בשעתו שהפיק רוגוזין, ליונל האמריקאי
 עלילת ערבי. סופר על־ידי שנכתבה סאטירה בארץ להפיק עומד אפריקה, שובי
 הערבים הלאומנים את הן מגוחך באור המעמידים פועלים בשני עוסקת הסרט

הציונים. את והן
נכים. לעניני הערעורים ועדות סביב שערוריה תפרוץ •

 בסכסוכים להכריע צריכות מחוזי, בית־סשפט של בדרג היושבות אלה, ומדות
 האלו הועדות חברי כל הוזמנו השבוע צה׳ל. נכי לבין משרד־הבטחון שבין

יתכן לא כי יסמנו הנכים בקריה. משרד־הבטחון מטעם חגיגית לארו־זת־ערב
אלה. מעין למסיבות אחר צד לבין בינו השופטים את להזמין יכול הצדדים שאחז
לאמנו■ בית־הספר הנהלת כין חריפות להתנגשויות צפה •
 הדיור בעיות — המחלוקת רקע המוסד. תלמידי לבין ״בצלאל" יות

בפתרון בית־הספר הנהלת של אזלת־ידה נגד מחאה אסיפת בית־הספר. של
השבוע. עוד תיערך לתל־אביב בית־הספר להעברת התכנית ונגד (זבעייה,

 אז, חלם לא איש ז׳בוטינסקי. זאב של שד,
 יילחמו ז׳בוסינסקי ותלמידי יום, יבוא כי

הישנה. הציונית בהסתדרות כיסא למען
 ועוד חרות. של הנציג צעק .גזענות!״

 אשכול לוי עיוות להתנצל, שהספיק לפני
 את ונטש ממקומו קפץ בבחילה, פיו את

בזעם. אחורה להביט מבלי האולם,
״עדיין הוא נפתר לא הריב .זה . .  שרו .

 זה ריב אבל ז׳בוטינסקי. אוהדי בשעתו
 המגביות עריכת למען כי במהרה. ייפתר

 דרוש הכל, לשביעות־רצון הכסף, וחלוקת
שלום־בית.

בית־קברות. של שלום אפילו

המים
בקאהיר החרטה

 השניה, העולם מלחמת שנות כל במשך
 על מלחמה שתכריז ספרד על גרמניה לחצה

 הגנראל את פגש עצמו היטלר בנות־הברית.
 כדי אחת מפעם יותר פראנקו פראנציסקו

ממנו. זאת לדרוש
 הוא בשלילה. פראנקו השיב לא מעולם

 פעוטה דרישה הציג אך — הסכים תמיד
 מתנה הספרדי שהמטכ״ל הודיע פעם אחת.

 מסויימת כמות בקבלת המלחמה הכרזת את
 דרש אחרת פעם מסויים; מסוג תותחים של

 האדמיראל לידידו הודות אחר. פעוט פריט
 הרייך, של המודיעין מראשי אחד קאנאריס,

 חסר זה פריט דווקא כי תמיד, פראנקו ידע
 הצליח לסרב, מבלי וכך, הגדולה. לגרמניה
המלחמה. שנסתיימה עד להתחמק

 ראשי־ממשלותיהן שהתכנסו שעד, השבוע,
 נידמה בקאהיר, ערביות מדינות 13 של

 ה־ של בדרכו ללכת מנסה לבנון כי היה
 בו הראשון הרגע מן הספרדי. קאודילו
 הירדן, יובלי הטיית רעיון רשמית הועלה

 הודיעה בקאהיר, הראשונה בועידת־הפיסגה
ל... חלקה. את בו ליטול מוכנה שהיא ב  א

ל... - מצויין רעיון ההסתיי אכ

 בועידת־ הושמעה הראשונה הגדולה גות
ב שעבר בקיץ שנערכה השניה, הפיסגה

הט רעיון כי שהכריזה לבנון, אלכסנדריה.
הס מצויין, רעיון הוא הירדן יובלי יית

ב חלקה את למלא תוכל לא כי בירה
 היא בטחונה. יובטח לא עוד כל תוכנית
יש של צבאה מפני וחוששת קטנה מדינה
 מדינות לה יתנו ביקשה, כן, על ראל.
 במיקרה לבטחונה מספיקות ערבויות ערב
 את להטות תשמח ואז ישראלית, התקפה של

צב יחידות הצבת לה משהציעו החצבני.
 דחתה שיטחה, בתוך וסודיות מצריות איות

עצמאותה. עם כבלתי־מתישבת ההצעה את
ה נציגי בביירות התכנסו שבוע לפני

 מזכיר של בראשותו הערביות, ממשלות
 את לסכם כדי חסונה, עבד־אל־חאלק הליגה

הו לבנון נציג שנערכו. הסקרים תוצאות
 ד,חצ־ את להטות מוכנה אכן שממשלתו דיע
 את תטה שסוריה לאחר רק אבל — בני

*׳״ הירמוך. את וירדן הבניאס,
 '<;ללבנון אך להסכים. מוכן חסונה היה לזה

 4ד,חצ־ את תטה אמנם היא נוסף: תנאי היה
£•טהורה לבנונית תוכנית לפי אבל בני, , 

 הכל־ך* התוכנית לפי ולא לבנוניים, ולצרכים
 לא] לבנון, שהעלתה זו, נקודה על לית.

 ננעלה: הישיבה להידבר. אפשרות כל היתד,
בלבד. דקות 30 לאחר

 ניסה ראשי־הממשלות, משנתכנסו השבוע,
ו הקץ את לדחוק הלבנוני עוזייני חוסיין

 להשתתף התחייבות ממתן שוב להתחמק
 עמיתיו הצליחו לא כאשר היובלים. בהטיית
 מו־ של לטיפולה הבעייה הועברה לשכנעו,

 אף בקאהיר שישבה הערבית, עצת־ההגנה
שרי ,ראשי־ד,ממשלות בהשתתפות היא,

המדינות. 13 של והרמטכ״לים ד,ד,גנה
: ו ר מ א ם לי א ר ש ! הי ר ש פ א ־ חב אי

 בפנים לאולם־ר,ישיבות נכנסו המועצה רי
 העולם שעתונות שעות 24 זה חמורות.

חב ליתר לבנון בין המחלוקת על סיפרה
 במיוחד, הלבנונית, העתונות הליגה. רות

 מלבנון לדרוש אין מדוע להסביר הירבתה
 שעשו השגיאות את לתקן כדי להסתכן,

האחרונות. השנים בתריסר ערב מנהיגי
 תחילת לפני ידוע, היה אחד דבר רק

 דחתה בסירובה, התעקשה לבנון הישיבה:
 בניית של המינימלית הדרישה את אפילו

 ודזא־ נחל מי את תעלה אשר תחנת־שאיבה,
הבניאס. מי לגובה הירדן, ממקורות אחד ני,

 שיצריך לא־מבוטל הנדסי מיבצע זהו
 ובאורח — בשעתו גדול. מיתקן בניית
 ב־ ישראליים דוברים הכריזו אף — חמוד,

 אולם בר־ביצוע. אינו שהדבר קולי־קולות
 ניתן וכי האפשרות, בגדר שהוא הסתבר
 לשאוב — מטרתו חודשים. 12 תוך לבצעו

 ולהטותם הבניאס, לאפיק עד המים את
לירמוך. משם

 ישירה התגרות זו תהיה כי טענה, לבנון
יש תגובה מפני חוששת והיא בישראל,

 הודזאני מי את לשאוב ניתן לדעתה, ראלית.
בסוריה. שייבנה מכון־שאיבה בעזרת גם

 היתד. לא — עצמו החצבני הטיית על
זה. בשלב כלל לדבר לבנון מוכנה

בנון ה. ל ע כנ  מועצת־ההגנה ישיבת נ
 ונמשכה סגורות, בדלתיים נערכה הערבית

 בפי היתד, הסתיימה, כאשר שעות. ארבע
 הסכימה לבנון מרעישה: הודעה הליגה דובר

 על תוקם תחנת־ד,שאיבה לתוכנית־ההטייה.
 את סיפקו ערב מדינות לבנונית. אדמה

 במיקרה שלומה להבטחת לבנון דרישות
ישראלית. התקפה של

 נוגעת לבנון הסכמת אם פירט, לא הוא
 כיח־ן לאיזה כן, ואם — החצבני להטיית גם

 קוראת הכללית הערבית התוכנית שכן יוטה.
 ד,בניאס לאפיק מזרחה, החצבני מי להטיית
 כי טוענים הלבנונים ואילו לירמוך. ומשם

 לבנון שטח אל מערבה, החצבני מי את יטו
אותם. יטו וכאשר אם — עצמה

ממ ראש לעצמו השאיר נפרדת, בהודעה
 הסכמתו לנסיגה: כלשהו פתח לבנון שלת

 אישור טעונה ההטייה בתוכנית להשתתף
הלבנוני. בית־הנבחרים

 לאשר ימאנו בביירות שהנציגים ייתכן
 מביירות הראשונות והתגובות התוכנית את

 שהלחץ ניראה אבל זאת. אפשרות הדגישו
וההתחיי כזו, במידה התחזק הכלל־ערבי

 הגיעה ד,ד,מייד, את לבצע הכללית בות
 בעולם יימצא לא ששוב — כאלה לממדים
נגדם. לעמוד שיעז כלשהו גורם הערבי

* הגבול
ך מראש אישור

 בבירות שנערכו והדיונים ההחלטות מכל
ל כי ברור האחרונים, בשבועות הערביות

 — הקרוב בעתיד תצמח אחת תוצאה פחות
יתחמם. הצפוני הגבול

1 ה־ בחודשים כבר כי להניח אין אמנם,
)12 בעמוד (המשך ^

*
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