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 ואת ג׳ונסטון תוכנית את היטב לבדוק עליה

ה הליגה העצמאית. הישראלית התוכנית
 לבדיקת טכנית ועדה היא אף הקימה ערבית
 זאת, בועדה איש־המפתח ג׳ונסטון. תוכנית

 אחמד מוחמד ד״ר המצרי המהנדס היו|
התוכ בכל חשוב תפקיד מאז הממלא סלים,
הירדן. יובלי להטיית הערביות ניות

 שהיא הודיעה הליגה של הטכנאים ועדת
 תחת המליצה ג׳ונסטון, לתוכנית מתנגדת

ה של המקורית התוכנית ביצוע על זאת
 מן כלל נלהבת היא אין נימוקיה: ירמוך.
 שגריר־ של תוכניתו מאחורי העומד הרעיון
 ישראל. עם שיתוף־פעולה —שפירושה המים,
ב הירמוך מי איחסון יותר: עוד חשוב

 ביקעת־ להשקיית משם והזרמתם כינרת,
 מליחות בעלי מים לירדן יספקו הירדן,
המתוקים. הירמוך מי י תחת גבוהה

 לא היא אף הראשונית הישראלית העמדה
 הנגדיות בהצעותיה שכן מעודדת, היתד,
 בתוכנית ייכללו הליטאני שמי כך על עמדה

 הערבים על־ידי שפורשה דרישה האזורית.
 אינם הירדן שמי היסודית, בטענתם כהכרה
וה הירדן אזור להשקיית להספיק יכולים

 לא הערבים, קבעו הליטאני, מי בלי נגב.
 הליטאני הנגב. את להשקות ישראל תוכל
 ניצולו על לחלום ואין ללבנון כולו שייך

̂ן!וזוץ עם בלוד דאלםישראליים. לצרכים 1שואל ה שו
התחלתיות. עמדות־מיקוח היו — כאחת וישראליות ערביות — אלה עמדות אולם
לבוא. איחרו לא יותר מעשיות הצעות

 תוכנית של הכלליים הקווים לפי חדשה, תוכנית עיבדו סלים, מוחמד בראשות הערבים,
 היתה זו בהצעה .20/״ס רק לישראל יעדו הם המים, מן 35״/״ שבמקום אלא ג׳ונסטון.
 הציעה ישראל, מדינת של מקיומה הקודמת ההתעלמות כנגד אחת: חשובה התקדמות
 מן הלק על ישראל של בזכויותיה שתכיר מוסכמת, חלוקה החדשה הערבית התוכנית

 ודחף בשאלה אישית התעניין עבד־אל־נאצר, גמאל מצרים, נשיא כי אפילו, נאמר המים.
ישראל. עם שיתוף־הפעולה עקרון את לקבל סלים מוחמד את

 ג׳וזף בשם אמריקאי מהנדס על־ידי הוכנה ישראל, על־ידי שהוגשה המקבילה, ההצעה
דיבר בתוכנית, הליטאני מי כל הכללת על ישראל דיברה לכן שקודם בעוד קוטון.
 תת־קרקעיים ממקורות מים הוספת על־ידי הלבנוני. הנהר ממימי שליש ניצול על קוטון

לירדן ואילו בתחילה. ג׳ונסטון על־ידי לה שהוצע מזה כפול שטח להשקות ישראל תוכל
תוכנית ג׳ונסטון. כהצעת אלף 490 במקום דונם אלף 430 להשקיית שתספיק כמות תוקצה

 חפירת החודש הכללית: ג׳ונסטון בתוכנית השתלבותה אופן את פירטה אף קוטון
 בית־נטופה. בעמק למאגר הירדן מן מים יוטו ובעזרתה האו״ם, בפקודת שהופסקה התעלה

 עמק בארות, ממי תושקה החוף רצועת הצפוני. לנגב עד בצינורות המים יוזרמו משם
 כדי לכינרת, ישר יוזרמו המתוקים הליטאני מי ואילו הכינרת, מן מים יקבל בית־שאן

יתרה. המלחה למנוע
 לקאהיר, ג׳ונסטון הגיע מיין, צ׳ארלס של המקורית ובתוכנית אלה, הצעות בשתי מצוייד

 ״השיחות משותפת: הודעה פורסמה דיונים, של ימים שלושה כתום .1954 ביוני 10ב־
 המעשי הבסיס מוסכמת.״ תוכנית לבנות מקרים שעליו מעשי, בכיס הגדרת איפשרו
 השימוש את וכן האזורי, התיכנון עקרון את מקבלים הערבים אלה: בשיחות שהוגדר
 כמות הזרמת על בינלאומי פיקוח יונהג הירמוך. של לעודפי־המים כמאגר בכינרת

 הירמוך, על סכר יוקם זאת, עם יחד הירדניים. השטחים אל הכינרת מן המוסכמת המים
ישראל. של בחסדיה לגמרי תלוייה תהיה לא שירדן כדי

הישראליות. ההסתייגויות על להתגבר לנסות כדי לירושלים, ג׳ונסטון עבר מקאהיר

ס ק וו עו  ולשמוע לראות לחוש, לך מאפשר המעולה הטלביזיה מכשיר או
 אויר. מזג בבל מצויינת וקליטה וברורה, חדה תמונה :הברור ההבדל את

 בנתוניהם שווים הטלביזיה מכשירי כל כי לך ויאמר שלך, הטכנאי את שאל
 הקליטה, חדות הוא הקובע ההבדל כי יותר, שווה אוטוווקס אך הטכניים,
מזה. המופקת וההנאה בהירותה

לך. מסירתו לפני מומחים בדיקת העובר המכשיר הוא אוטוווקס

 ההבדל עם הטלביזיה את לך נותנת המעולה האיטלקית הטלביזיה אוטוווקס
הברור.

חשמל. לצרבי המובחרות בחנויות לרכישה ניתן אוטוווקס

ת להנדסה חברה יבואנים: תל-אביב — חיפה בע״מ לישראל חקלאי
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אילון לבינסון גורדון




