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ירוש של המופלאים הסודות אחד זהו
 הממשלה מתייחסת מדוע מוכיח הוא לים•

 של הנוכחי לנשיא גדול יותר הרבה באמון
לקודמו. מאשר מצריים

אל־סאדאת נבחן
? ביד מה

 הוות־דעת המומחים הגישו
כ׳ בהן נאמר זהות. כולן שהיו

 אן צר־אופק צנוע, מיושב, אדם הוא
עליו. לםמון שאפשר יציב׳

הממשלה
 — לא לא, לא,

\ כן אבל
שבו לפני הזה; העולם שפירסם הסקופ

 על־ידי שנמסר רשמי מיסמך בדבר עיים׳
ה למשרד־החוץ הלאומי הליכוד ממשלת

ישר כי נאמר ושבו ,1967 ביוני אמריקאי
 הבינלאומי לגבול בדרום לחזור מוכנה אל

בינל גלים להכות מוסיף — שלום תמורת
אומיים.

מנ ח״כ השתמש בריסל, מוועידת בשובו
 להכחיש כדי במסיבת־עיתונאים בגין חם

 עשה שלא מעניין אך זה. מיסמך של קיומו
 לו שהיתה למרות הכנסת, דוכן מעל זאת

אישית. הודעה כך על למסור המלאה הזכות
ה אישרו זאת, לעומת הכנסת, במיזנון

 ה־ של קיומו את גח״ל מאנשי ליברלים
מיסמך.

גול של תגובתה היתד, מעניינת פחות לא
ה הראיון את העניקה כאשר מאיר. דה

 המראיין סיים ניוזוויק, לשבועון מפורסם
 (מסו* מסויים חבר־כנסת :המרגיזה בשאלה

ה בידי ישנו כי בכנסת גילה !)מאד יים
ישר ממשלת הבטיחה בו מיסמך אמריקאים

 את להחזיר הימים, ששת מלחמת אחרי אל,
י נכון זה האם שלום. תמורת השטחים כל

— בלתי־מדוייקת כמובן, היתר״ זו שאלה
ל נסיגה על דובר לא כי כ  השטחים, מ

הבינלאומי. לגבול בדרום׳ נסיגה רק אלא
 זה, באי־דיוק נאחזה המנוסה, גולדה,

״״לא : השיבה !

לנ לא"מצא ישראלי עיתון ששום דומני
 אולי הראיון, של זה קטע על לדווח כון

 ששום כשם הזה. להעולס נגע שהוא מפני
 שבמסיבת־ לקוראיו סיפר לא ישראלי עיתון

 בוושינגטון גולדה של הגדולה העיתונאים
 על דעתך ״מה :הראשונה השאלה היתר,

אבנרי?״ אורי של דיעותיו

מיבצעים
 להתאבד׳■ רוצה
69911 חייג
 בכתובת קטן, בחדר בוקר. לפנות ארבע

 הטלפון. מצלצל בירושלים, אי־שם סודית
 את מרים לרפואה, סטודנט שבחדר, האיש

 לא אני תראה, אדוני, ״הלו :השפופרת
 לא וזה כדור לקחתי כבר להירדם. יכולה
 את מניח רק הסטודנט לעשות?״ מה עוזר.

 והטלפון — לאשר, שענה לאחר השפופרת,
 צעירה זו הפעם מחדש. לצלצל חוזר

״לע מאיימת להריון, שנכנסה נשואה לא
לעצמה. משהו״ שות

 נמשך, זה כן אכל. - צחוק צחוק
 מאז ביממה. שעות 24 במשך הרף, ללא

 — נפשית ראשונה עזרה — ערן שתחנת
 אל התקשרו מספר, שבועות לפני הוקמה
 איש 4,000כ־ ,69911 ירושלים שלה, הטלפון
 אך לא. עוד — ממש של מתאבדים ואשה.
 לכל השירות מתנדבי עונים — זה מלבד

השמש. תחת צרה של אחר סוג
 נשואים זוגות והיא. הוא בעיות :למשל
ו נשוי שידידן צעירות נשואים. ושאינם

 ואחרות מהמבוך׳ לצאת כיצד יודעות אינן
 המטלפ־ של 15/״0כ־ לנישואין. מחוץ שהרו

 הירושלמי למספר הקריאות צעירים. —נים
 הגולן מרמת החל — הארץ מכל מגיעות

 חיילים. — מהמטלפנים רבים התעלה. ועד
 — עזרה מבקשי של אחרת קבוצה י

 פסיכולוגי בטיפול כבר הנמצאים אנשים
 ד״ר לפסיכיאטר קרה כבר ופסיכיאטרי.

ב בתחנה בעצמו ישב כאשר ירוס, אריה
 טיפל שהוא אדם, היה שד,מטלפן תורנות,

 זאת בו. לטפל עדיין ממשיך או בעבר, בו
 זהותו את כמובן ידע שהמטלפן בלי —
לצילצולו. העונה של

 המתקשרים אלו — פונים של נוסף סוג
ה במשך אך כביכול. לצון לחמוד על־מנת

 להם גם הלצון, שלמרות מתברר שיחה
נפשית. בעייה
 שעברו בשנים כשנה. מתאבדים 15
 לשנה. התאבדויות 15כ־ בירושלים אירעו
 יותר, גדול — להתאבד המנסים מספר
 להצילם, בנסיון לשנה. 150ל־ לעיתים הגיע
התחנה, הקמת רעיון את ירוס ד״ר הגה

ירום מציל־מתאכדים
? בטלפון מה

 ובארצות־ באירופד, קיימות לה שדומות
מזמן. הברית
 אלמנתו לתמונה נכנסה כשנתיים לפני

 מנהל שהיה מי — זסלני אריה ד״ר של
 ברטר, בירושלים. הנפש לבריאות התחנה
הח בעלה, זכר את להנציח ביקשה זסלני
 החתנה. הקמת של בדרך זאת לעשות ליטה

הוקמה. והתחנה — עזרה ירושלים עיריית
 כמו — בסודיות נשמר התחנה מקום
 עזרה. בבקשת אליה המתקשרים של זהותם

 קריאות 150 עד בה התקבלו הקמתה, עם
בלבד. 50ל־ מגיע המספר, ירד כיום ליום.

 במקום נמצא ביממה שעות 24 במשך
ל בכוננות, התחנה של בכיר צוות איש

 מיוחדת. בעייה לפתור צורך ויש מקרה
 תיבדק נוספת, והרצה נסיון תקופת לאחר

ל הירושלמי השרות את להפוך האפשרות
 פוטנציאלי, מתאבד על גם בכך להקל ארצי,
בודד. אסימון אלא ברשותו שאין

ר המדינה צמרת בתומי ע
 של מפת־המינימום — ישראל במדינת ביותר הסודי המיסמך ג לפניו אי'ד ך*

שלום. לכריתת מאיר גולדה ממשלת | (
 המיוחדת הוועדה משולחן לא גם ראש־הממשלה, במשרד מגירה משום נגנבה לא זו מפה

 אהרון אלוף־ר,מודיעין בראשה עומד טייס, השבועון (ושלפי מפות בהכנת עתה העוסקת
יריב.)

 כפעם אותח מצייר הזה" ״העולם הנייר. על קיימת אינה זו מפה
הראשונה.

בצמרת. אנשים ממוחות נלקחה היא
מה? סמך על
 חילופי■ סמך על השונים, האישים עמדות על שלוקט המידע סט,־ על

והדיו הכירורים סמך על כדבר, הנוגעים האישים עם נלויי־לב דברים
הצמרת. אנשי בין השונות כמפלגות שנתקיימו נים
תוגש. כאשר — ליארינג שתוגש המפה זו ן י א
האמריקאים. עם במשא־ומתן גולדה תתעקש שעליה המפה זו ן י א
השנייה. או הראשונה המפה זו ן י א

. המפה זוהי ה נ ו ר ח א ה
, מפתיה ם ו מ י נ י  הם כי אם במחשבותיהם, אליה התרגלו כבר הצמרת אנשי שרוב מ

דאשתקד. סיסמאות באלה וכיוצא שארם,—עריש קו ״גבולות־ביטחוך, על עדיין נואמים
 על יהיה האמיתי ״הוויכוח השבוע: אמר לממשלה המקורב איש

 זה אם או רוג׳רס־פלום זה אם - רוג׳רם תוכנית של המדוייק הפירוש
רוג׳רם־מינום."

האמיתי. המאבק המכריע, בשלב ייערך, ועליה רוג׳רס־פלוס, היא שלפנינו המפה

רפיח פיתחת .1
צפונה. הדרום מן במפה, נסתכל כה ך*

לרצועה. מדרום סיני אדמת על בפיתחתרפיח, יישוב הקרקע על עלה מכבר לא | {
מדוע?

חצי־האי מהחזרת מנוס אין שבהסכם־שלום העובדה עם הצמרת השלימה כבר למעשה

 ותוכנית המערך, של התורה־שבעל־פה את לבצע ניתן לא כי גם נתברר בזמן בו סיני,
 לישראל. רצועת־עזה סיפוח על שתיהן שעמדו מפ״ם,
תקום). זו (אם הפלסטינית למדינה או לירדן לוודאי קרוב תסופח מסתבר, כך עזה,

 רצועת־אדמה מסיני-על־ידי הרצועה ניתוק על תתעקש ישראל אולם
פיתחת־רפיח. זוהי השתיים. כין שתחצוץ ישראלית

 סכנה אי־פעם, להוות, העלול וירדן, מצריים בין טריטוריאלי רצף למנוע היא הכוונה
לרצועה. מיצרי צבא מעבר של אפשרות כל למנוע כלומר: ביטחונית.

דאידת ה\נה נ*רחב .2
•  בין קיים שהיה הבינלאומי הגבול את לשנות ישראל תרצה בד, השנייה, נקודה ך

אילת. ליד היא ,1948 עד (א״י) פלשתינה ובין מצריים 1 ן
 פאניקה, של ברגע אילת. ביטחון לגבי חמורה דאגה התעוררה ששת־הימים מלהמת ערב
מישראל. אילת את לנתק מתכוננים המצרים כי אשכול ממשלת חששה

 שהאשימו היו בלתי־שלם. מידע ממסירת נבעה זו פאניקה כי מכן לאחר נסתבר (כידוע,
 פוט במזיד הממשלה מן שהעלים כך על־ידי זו, לפאניקה בכוונה גרם כי דיין משה את אז

אילת.*) לעבר המצרי הצבא תנועת את שהסביר חיוני,
 העמקת על־ידי כעתיד בזאת סכנה למנוע ישראל תבקש עכשיו

 דרומה קילומטרים כמה הגבול הזזת כלומד: אילת. של מרהב־ההגנה
זה. כאזור

בשרם=אד^ש״ך נוכחות .5
 שארם־אל־שייך. כמובן, היא, בדרום כיותר העדינה כעייה ן**

 התורה־ דפי אדיה, טריטוריאלי ורצף לישראל, שארם פיפוה כי ברור ן |
בחשבון. באים אינם שבעל־פה,

 אחרות, אומות של או המעצמות, ארבע של צבא על־ידי ייתפס שהאזור הציעו המצרים
 זאת .מועצת־ר,ביטחון של פד,־אחד החלטה על־ידי אלא משם להרחיקו ניתן יהיה שלא

הווטו. הפעלת על־ידי משם, הכוח יציאת את לצמיתות למנוע תוכל שארצות־הברית אומרת,
 יהיה שאפשר התקווה שוררת עוד בצמרת אך בסוף, יתקבל הזה שהפיתרון מאוד ייתכן

בינלאומי. צבא בצד אם לבדה, אם — בשארם כלשהי ישראלית נוכחות על־ידי פשרה, להשיג
 ללמוד ניתן שמהם סתומים, רמזים מקאהיר הגיעו כי הטוענים יש

סמלית ישראלית יחידה להישארות לגמרי תתנגד לא מצריים כי
שבו המצרים ♦ לוגי בפח בנפלם זו, בגיזרה אותם להתקיף עומד שצה״ל ח כו שהוטמן פסי

16
להם.


