
המכס יש
ירושלים על
 בשבועון שפורסמה לידיעה תאמין אל

 יגאל חסידי על־ידי ושהודלפה ״טייס",
 הו־ הטלף עם הססם סכר יש כאילו אלון,
אלון". ״תוכנית כרוח סיין
 של לתחביבו חוסיין הסכים כאילו לסברה, שחר אין
הירדן. לאורך הקיבוצים רצועת אלון:

 על גולמי הסכם שיש נכון זאת לעומת
מאו תישאר העיר :והוא ירושלים, גורל

הדברים: מהלך לגבי גירסות שתי יש
רשמית: כירושלים הנפוצה א׳, גירסה 9
 ליארינג, הרשמית תשובתם את נתנו שהמצרים אחרי

 ולמסור הראשון הראיון את לבטל גולדה ביקשה
 יותר. הרבה מתון חדש, ראיון
כש הזרים: העיתונאים של כ׳, גידפה 6

ה החליטה ניוזוויק, במערכת הראשון הראיון נתקבל
 כולו מורכב שהוא מפני לדפוס, ראוי שאינו מערכת

 לתת החליטה אך נעלבה, גולדה נדושות. ממליצות
יותר. מעניין שני, ראיון

גילה מי
? לבגין הסוד את

 בר|סל ועידת את הדהים בגין מנחם גח״ל מנהיג
 ןיל שנערכה סודית פגישה על לציריה גילה כאשר
 דוברינין, אנטולי בוושינגטון, ברית־ד,מועצות שגריר

ב גולדמן. נחום היהודי, הציוני הקונגרס נשיא לבין
 שברית״ גולדמן הציע בגין, לדברי פגישה, אותה

 יציאת להתיר תתחייב בה הודעה תפרסם המועצות
התיכון. במזרח הסכם יושג אם לישראל יהודים

 גילוי עקב הוועידה באולם שהתעוררה הסערה למרות
 ״אם וטען הידיעה, מקור את לגלות בגין סירב זה,

תתעלפו.״ זה, את לי סיפר מי תדעו
 ל- גולדמן כין השיחה על הידיעה את

גול ראש-הממשלה לכגין מסרה דוכרינין
מאיר. דה

ה ומשרד־החוץ יארינג סאדאת, הצעות
אמריקאי.

כהצה זה ויכוח פתה חזן יעקכ
 ה־ של ״השכוע" כעיתון גלוייה, רה

 כראשותו מפ״ם כי הארצי, קיכוץ
 של גלוי כסיפוח מצדדת יערי, מאיר עם

 גם חזן ורצועת־עזה. ירושלים הגולן, רמת
כפעו להשתתף הסכימה מפ״ם כי מאשר

השטחים". ״יתר של ההתיישבות לות
ש גלוייה אופוזיציה מתארגנת ויערי הזן לעומת

מ יפה אריה מפ״ם, מזכירות הברי מחבריה, שלושה
 מ־ שור ונחום מעין־דור וייסקופף שרגא יקום, קיבוץ

 השבוע בעיתון גלוי מכתב על ביחד חתמו כפר־מנהם,
 ארבעה של נוספים מכתבים שני גם מתפרסמים בו

 מעברות. מקיבוץ וחבר עין־החורש מקיבוץ חברים
״ההיסטו ת המנהיג, תמיכת את תוקפים המכתבים כל

בסיפוחים. מפ״ם של רית״

 להצטרפות מתנגד הראל
 לקואליציה ע״מ

בתל־אביב
מ הראל, איסר ח״ב לשעבר, הביטחון שירותי ראש

ה לקואליציה ע״מ של להצטרפותה בתקיפות נגד
בתל־אביב. עירונית

ת המפות חמש ח ת שלה לשולחן מ הממ

 כמעט היה לא אבל — מפות ציירה לא הממשלה
מפות. השבוע צייר שלא בירושלים אדם

 את רשמית בממשלה להעלות העז אחד שר רק
 את הכחיש היא וגם — רשמית מפה להגיש הדרישה

 שפעל פלד, נתן שר־הקליטה זה היה מייד. עצמו
 את לקבל סירבה גילדה אבן. אבא של בקשה לפי

 רבת־ לעובדה לב שמו אחרים שרים אבל — הצעתו
 בהתרגשות, גולדה התפרצה לא שהפעם המשמעות

 שאכן סימן ככך ראו הכל עניינית. בצורה השיבה אלא
:המפות להלן בדרום. מפה לציור מתקרבים

בה. דוגל אינו שר ששום ביוני, 4ה־ מפת )1(
 הבינלאומי לגבול חזרה — ויארינג רוג׳רס מפת )2(

 במיקרה .1943 לפני ומצריים א״י בין קיים שהיה
 או לירדן תעבור אלא לישראל, עזה תצורף לא זה,

פלסטינית. למדינה
בממ הניצים על־ידי הנתמכת דיין, של המפה )3(

 שהאמריקאים ברור אליה. ניטה גולדה ושגם שלה,
 להתעקש שכדאי סבור דיין אך — זי מפה יקבלו לא

יקבלו.״ לא הם אבן של המפה את ״שגם מכיוון עליה,
היא בה. תומך אלון שיגאל אבן, של המפה )4(

 וגם לשארם־אל־שיין, טריטוריאלי״ ״רצף על שומרת
שהאמרי סיכוי אין השאר. על ומוותרת אל״עריש, על

 אלון—אבן לדעת אן אותה, -׳קבלו המצרים או קאים
 על״ידי ב ארה׳ עם הצפוי הסיכסוך את לצמצם כדאי
האפשר. ככל מינימלית מפה

 לגבול להשכים — חוגים בכמה המבצבץ רעיון )5(
 אן הריבונות, כגבול יארינג—רוג׳רס נוסח הבינלאומי

 מבחינה שיוחזק שטח — שונה ביטחוני״ ״גבול לקבוע
מצ על־ידי פוליטית ומבחינה ישראל, על־ידי צבאית

שנים. כמה של מראש קבועה תקופה למשך ריים,

 לירדן, יחזור הר״הכית וכישראל; חדת
 כשכונות הערכים אליו; פרוזדור עם יחד

ירד אזרחים יישארו בישראל שיישארו
נפרדת. ערבית עירייה להם ותהיה ניים,

 העליב האם
 ״ניוזוויק״

? גולדה את
לשבו מאיר גולדה שנתנה הראיון גורל

 הראיון כעיקכות ״ניוזוויק", האמריקאי עון
 שכו־ לאותו מצריים נשיא שנתן ההיסטורי

כירושלים. רבים ניחושים מעורר עון,
 הראיון את שלח גולדה, את ריאיין השבועון כתב

 ריאיין מכן לאחר פורסם. לא הוא אך — שלו למערכת
הראיון. פורסט והפעם שנית, גולדה את האיש

 - בביר קצין
משרד־החוץ מנכ״ל

 המועמדים אחד הוא צה״ל של כפיר קצין
 מנכ״ל של מקומו את לרשת הסיכוי כעלי

שבו כמה כעוד רפאל, גדעון משדד-ההוץ
עות.

 במפ״ם פנימי ויכוח
הממשלה עמדת סביב
 הוקהו שחיציו במפ״ם הפנימי הוויכוח

 שאת כיתר להתחדש עתיד לאחרונה, מעט
ל הממשלה עמדת סביב הקרובים כימים

 לאחר זה, בנושא נוקב בירור לקיים מתכוון הראל
ימים. כמה בעוד החלמתו תקופת שתסתיים
 לסכל הראל כידי שיעלה לוודאי קרוב

ההצטרפות. את

 רכש דייו משה
בירושלים דירה

 מקום את להעביר מתעתד דיין משה שר־הביטחון
 ראש־הממשלה לסגן בניגוד לירושלים. הקבוע מגוריו

 העתיקה, העיר חומות בתוך ביתו את שבנה אלון, יגאל
 העיר פני על המשקיף במקום פאר דירת דיין רכש

כולה. העתיקה
ו החולד ככית נמצאת דיין של דירתו

 להר־ציון, דרומית אכו-טור, כמצפה מוקם
השי כפר אל נפלא נוף נשקף ממנו מקום

 מוכנה תהיה ׳הדירה המלח. ים ואל לוח
כיטנה. כעוד רק


