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 כמו כמוה, אין באמת אכן
 הטלוויזיה ,3537 דגם פילוט
 בצליל, בקליטה, למושג שהפכה
ובשרות. בעיצוב

 במיוחד תכננו 3537 פילוט את
 במעבדות מהנדסים מאות עבויך קניה, ממס פטור עם חדשים לעולים

ה. באנגל פילוט של התיכנון קצרה. לתקופה מיוחדים מחירים
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במדינה
)16 מעמוד (המשך

 פלסטינית מדינה להקמת שיובק; מחבלים,
המזרחית. בגדה

המסו נועזת, ממשלה למדינה היתר, אילו
 יכולה היתד, היא והחלטה, למחשבה גלת

 פעיל חלק ולקחת לכאן או לכאן להחלים
המדי גורל את לקבוע העתידים במאורעות

בעתיד. נה
 בלתי־ צעד לעשות אפילו יכלה היא

 שמבצע לטבח התנגדות כמו ונועז, שיגרתי
ב יפול ״חוסיין הפלסטיני. בעם חוסיין
 כזו • ממשלה יכלה במאוחר,* או מוקדם
 נגזר ישאר. הפלסטיני העם ״אבל לומר,
 נעשה הבה ובצידו. עימו לחיות עלינו
 איננה ישראל כי זה עם לבני ג׳סטה

 להיות עשויה היא וכי בהשמדתו מעוניינת
למגן.״ לו

 הומא־ מטעמים רפואית, עזרה של הצעות
 רופאים למישלוח נכונות בלבד, ניטאריים
 מתקבלות, היו לא אם אפילו — ותרופות

 כי הפלסטיני העם בני לעיני מפגינות היו
 בעבר, שהיה מה כל למרות צרה, בשעת

ידידתם. להיות ישראל מסוגלת
 כאלה דרישות לדרוש היה שקשה אלא

 להחלטות מסוגלת שאינה ישראל, מממשלת
וגורליות. נועזות פחות שהן

המכשלה
 עימות

-דיין עס
 ראש- את העסיקו וחמורות גדולות בעיות

 ב־ מביקור־בזק השבוע בשובה הממשלה,
 ירדן, ממלכת התפוררות : ארצות־הברית

 הטילים בעיית יארינג, שיחות חידוש שאלת
התעלה. לאורך

ש לגמרי אחר מסוג שאלה גם היתר,
 משה עם היחסים עתיד :אותה הטרידה

 הגירס על להצביע ידעו אף מקורביה דיין.
 גד ח״כ של ביקורו :זו לטירדה המיידי
 לביקורה במקביל בארצות־הברית יעקובי

שם.
 ונאמנו מע״י למזכ״ל המישנה יעקובי,

 ראש־ את הקדים דיין, משה של המוצהר
 פקידים עם שוחח ימים, בכמה הממשלה

עצ נושאים אותם על בכירים אמריקאים
 הנשיא עם בהם לדון נועדה שגולדה מם

 של יועצו :הללו הפקידים בין ניכסון.
 מכיר הוא אותו קיסינג׳ר, ד,נרי הנשיא,

אחדות. שנים מזה
 דיין קו את יעקובי הציג אלה בשיחות

נשלח כאילו הגדולות. המדיניות בשאלות

יעקוכי
מ״זית טירדה

ה ראש עם הדיונים שבעת כדי במיוחד,
 לא ועוזריו ניכסון עיני נגד יהיו ממשלה

 אלא ישראל ממשלת של הרשמי הקו רק
ד,בטחון. שר של האלטנרטיבי הקו גם

 היתר, בהם הימים את הזוכרת גולדה,
מדי מגעים ניהל פרס ושמעון החוץ שרת
 בשליחותו זרות ממשלות עם ישירים ניים
 הסתירה לא בן־גוריון, דויד הביטחון שר של
 כי שקיוו בצמרת, רבים היו כעסה. את
 לגבי דווקא לאו מסקנות. תסיק גם היא

עצמו. דיין לגבי אם כי יעקובי,
ה־ השאלה לגולדה. מתנת־פרידה
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