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 הקודם, לגבול עד כימעט נסיגה

. תשיג שישראל להניח אין ר ת ו י
מ מורכב גורדה ממשרת ש? המינימום

 רצו־ ,ירושלים רמת־הגורן, יעדים: ארבעה
שארם־אר־שייך. עת־עזה,

 רנובחוח מסכימה אינה ארצות־הברית
במ רוצה היא בשארם־אל־שייך, ישרארית

 בינראומית. רנאמנות או רירדן עזה סירת
 של עירונית אחדות ער רשמור רוצה היא

 מדיני מעמד רערבים רהחזיר אך ירושרים,
 רמת־ בעיית את רהקפיא רוצה היא בה.

למישחק. ייכנסו שהסורים עד הגולן
ם זהו . ו מ י ס כ מ  שישראל ה

 עם כמשא־ומתן לו לקוות יכולה
 של הנבול הוא המינימום יארינג.

אי הוא האופטימום ביוני. 4ה*
הקווים. שני בין שם

כן ממשלת־ישראל. הסכימה ל
ה אחד שר אף בממשלה שאין מכיוזן

 האם השאלה: מייד נשאלת כזה, בקו רוצה
 יא־ שליחות את לטרפד הממשלה יכולה

הדרך? בהמשך רינג
 ישראל בצמרת שיש ספק אין
 יש - ואכן לכך. המקווים רכים

רכות. אפשרויות
תנאים, קובעת מועצת־הביטחון החלטת

מתנאים אחד כל של המדוייק הפירוט אך
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 ניסה כאשר בממשלה. גת״ל שרי השארות

 ישראל ממשלת החלטת את להשוות בגין
 להסכם רוג׳רם לתוכנית בחיוב להיענות

 איש פלד, ישראל הד״ר נגדו קרא מינכן,
 תהיה ״אל רמת־גן: עירית וראש הליברלים

 תבשר ואל תיקוה תן החורבן! נביא
חורבן!״

 קמו חמומי־מוח חרות צירי עשרות
 מושבו מקום לעבר להתפרץ ניסו ממקומם,

 ברגע רק שפמים. בו ולעשות פלד של
 גם הרוחות. את להרגיע הצליחו האחרון

 כמו הליברלים, משרי אותם של נאומיהם
מהממ הפרישה נגד שדיברו ספיר, יוסף
 צירי מצד מטופשות בהפרעות לוו שלה,
 ריחפה והפחדה טירור של אווירה חרות.

בכנס. מעל
הרי נחלקו לא מראש למצופה בניגוד

 לפי ומחייביה, הפרישה שוללי בין עות
המפל חברי בקרב בגח״ל. החטיבות הרכב

 הנהגת ממתנגדי רבים היו הליברלית גה
 לדעתם בניגוד פרישה, בעד שהיו המפלגה

 הצביעו למשל, כך, הליברלים. שרי של
ב הנמצאים סרלין, יוסף מאנשי רבים

 ולוא הפרישה בעד במפלגה, אופוזיציה
 את נוטשים יריביהם את לראות כדי רק

להיפרד. חשק להם היה לא מהם כסאותיהם,
 מנחם חלוקות. הדיעות היו בחרות גם
 לשכנע כדי קשה לעמול צריך היה בגין
 אפילו עבורו. להצביע מפלגתו אנשי את

החלטת תתקבל אם כי המוסווה האיום

גח״ל בכנס דבריו נושא בכין מנהם
למרד!״ — למחתרת ״נלך

 בכל וארוך. מייגע משא־ומתן מחייב אלה
להתע מצריים וגם ישראל גם יכולות פרט
הסדר. שתכשיל נוקשה עמדה לקבוע קש,

להי־ ין לבג השבוע שייעץ צי
למעשה התכוון ■ה, בממש: שאר
נשתדל י * * •יי *̂  ר״י )*י סי *■> •י
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לאחר־מכן. בעניין לחבל
 תוכנית מתנגדי מצד אלה תקוות אולם
 הונאה על רבה במידה מבוססות רוג׳רס
עצמית.

 לעצור להבא ישראל שתנסה פעם בכל כי
 שאינם תנאים העמדת על־ידי התהליך את

 יחזור ארצות־הברית, דעת על מתקבלים
 אמריקאי איום השבוע: שנוצר המצב אותו

והב הסובייטים, מול ישראל את להפקיר
תק זו אם לישראל לעזור אמריקאית טחה

ודאשינגטון. של הקו את בל
 רצו אילו אסון היה זה שמצב מובן

 — באמת שהם בתנאי־הסדר האמריקאים
 אולם ישראל״. ״חורבן — בגין הגדרת לפי

 ניכסון ממשלת הצעות שונה. היא המציאות
 הבסיסי האינטרס את רבה במידה תואמות

 כן הדברים, שיתבהרו וככל — ישראל של
בישראל. לדעת־הקהל גם זה דבר יסתבר

ב הציבורית האווירה תהיה כך משום
 האמריקאיות, ההצעות לקבל נוחה ישראל

 מנחם זו. בדרך ללכת לממשלה יהיה וקל
במיעוט. — תמיד כמו — יישאר בגין

שט או שלום - הגדול הוויכוח
 השבוע. למעשה הוכרע - חים

 דעת־ של המכריע הרוב עמדת
 אם חד-משמעית. היתה הקהל
 ארוכה, או קצרה הדרך תהיה
ב רכת-מיכשולים, או חלקה רו ק - 

 ללא הסדר, יושג כסופה בי לוודאי
לישראל. ניכרת שטחים תופפת

 עצמו בגין מנחם יעזוב בממשלה, הישארות
הש לא גח״ל, את גם ואולי הממשלה את
חרות. מאנשי רבים על פיע

 סוחרים, עסקים, אנשי בעיקר אלה היו
 הנאה הנהנים חברות, ובעלי תעשיינים

 בממשלה, יושב שגח״ל מהעובדה ישירה
שם. הישארותה בעד להצביע שהעדיפו
 הרגע עד לדעת היה אי־אפשר כך משום
החש ההצבעה תוצאות יהיו מה האחרון

 רצים יצאו הקולות, שנמנו בשעה אית.
 מנין חדר אל השרים משולחן דחופים

 עמם מביאים הם פעם כשבכל הקולות,
 המאזניים. כפות נטיית על אחרות בשורות
 מצדדי שיד היה נראה מסויימים ברגעים

 העליונה. על תהיה בממשלה ההישארות
 מחייבי לצד המאזניים נטו אחרים ברגעים

הפרישה.
 פני על השתקפו המשתנות הבשורות

 לנדאו וחיים בגין שמנחם בעוד השרים.
 יכלו לא בעצמם, ובוטחים שאננים נראו
 מתי־ את להסתיר גח״ל שרי ארבעת שאר

 את מצץ שר־הדואר, רימלט, אלימלך חותם.
 ספיר יוסף של ידיו בעצבנות. מקטרתו

מה בצאתו כי שידע דולצין, אריה רעדו.
 למישרת לחזור עוד יוכל לא ממשלה

 השרות, למען נטש אותה הסוכנות, גיזבר
מאולצים. חיוכים חייך

 שנטש וייצמן, עזר היה מכולם אומלל
 וייצמן, השר. מישרת למען המטכ״ל את

העיק המפסיד הוא חבר־כנסת, גם שאיננו
 לא פניו הבעות פרישה. של במיקרה רי

בנפשו. המתחוללת הטרגדיה את הסתירו
 כי והסתבר הקולות מנין הסתיים כאשר
 קולות חמישה של חודם על נפלה ההכרעה

 מנחם היה יכול מהממשלה, פרישה בעד
 מאושר. קרן הוא נצחונו. את לחגוג בגין
 לשעבר. האצ״ל לוחמי עלצו עמו יחד

חיי כל ונשארה היתד, שהמחתרת האנשים
בינ כרסים וטיפחו שהקריחו אבל הם,

כמורדים. שוב עצמם את ראו תיים,
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הזה״ ״העולם מערכת טבריה עיריית

 להשתתף אותך מזמינות
ם באירוע הקסו

כינרת לילות
ושבת—ו׳—ה׳ ימים

1 באוגוסט 15 ,14 ,13
ת היפה לבחירת הגליל בננו

1 נינוח ים גסיכת 1
לבחירת הארצית התחרות במיסגרת

ו 1970 המים מלכת (

1 י ן ו באוגוסט 13 חמישי. ביום <
 חוף על הראשי המזח לאורך בערב, שמונה משעה יתחילו החגיגות
 יוצגו בו מרהיב, יבשתי־ימי בטכס לחזות מוזמן הרחב הקהל הכינרת.

 תאורה על־ידי במיוחד מוארת ספינה — המרכזית הבמה המועמדות.
היפה המועמדות פני את יקבל העיר ראש די־נור. וזיקוקין מיוחדת

 על־ידי ירואייגו המועמדות בסירות־מנוע. הצפה לבמה שיגיעו פיות,
הערב: את ינעים אמנים מיצעד תזמורת. בליווי דותן, דודו

 הנוודים צמד *
לויד ג׳ימי י*

״העכבישים״ תזמורת •¥ )
70 פופ בפסטיבל המנצחים ן

:באוגוסט 14 שישי, ביום
 תיבחר בו קיץ, ליל חלום של נשף ייערך בטבריה השקט״ ב״חוף י

בערב: תשע משעה החל בתוכנית, הנסיכה.

איש) 7( סולימן תזמורת •¥•
דגן צילה ■¥■

קלינגר ויאיר מסינג דני *
 ספסל״ על יושב ״יאוש החדשה בתוכנית

אהרוני ודוב אהרון אפי תזמורת בליווי
הנוודים צמד ■¥•

דותן דודו *
במקום). (כרטיסים

:הים בחרה באוגוסט, 15 בשבת. *
 ] בחסות ארצית סקי־מים אליפות תיערך הצהריים לפני בשעות

כבוד. אורחות יהיו והנסיכה המועמדות העירייה.


