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מו להכיר ישראל על * טיני הערבי העם של בקיו  הפלס

השלום. במאמצי לשילובו ולסייע
 הנהגה תעמוד המדינה שבראש מחייב החדש המצב *

ת שתהיה סוגל שרויות כל למיצוי שלם בלב לפעול מ  האפ
שלום. להשגת
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רוזנברג יורם (נ״ש), סיטון
 אגמון יעקב
 אולנדורף פרנץ פרוס׳
אונא משח

 אופנהיימר חנן פרום׳
 אורן מרדכי

 אלמגור גילח
אמיתי יוסי

 אנטונוכסקי אהרון פרום׳
 ארנון יעקב ד״ר

 אשרי דוד ,פרופ
 בושם הדה

ביתן דן
 כלומנטל פנחס ד״ר

 בלנק חיים פרופ׳
 ברונו מיכאל־ פרופ׳

 ברינקר מנחם ד״ר
 ברנשטיין אורי

 בר־קדמא עמנואל
 גורליצקי אילי

 גילת גדעון פרוס׳
 גל אברהם פרום׳

 גפן יהונתן
 דגן יצחק
 דורי לטיף
 דינור נינה
 דקל צבי

 דרוקמן אליהו
 דרוקס מיכאל

 האם אברהם
 הולדהיים תיאודור

 הוניג־פרנם תקוה ד״ר
 הופמן אלה
 הורביץ יאיר

 היימן א. פרום׳
 היל משה פרום׳
הירש זאב פרום׳

:ת״א).
 הירשברג יהואש ד׳׳ר

 הרץ דליה
 ויזלטיר מאיר

 וינכרג ישעיהו
 ויסקוסף שרגא
 זכרוני אמנון
 זמלר יצחק
 זקס אריה פרום׳
 חפץ ברוד
 טאוב יצחק
 טכרפקי עמום פרופ׳
 טייטלבאום ראול

 יבין אביבי פרום׳
 יהושע ב. א.

 יובל גדעון ד״ר
 יזרעאלי דב ד״ר
 יזרעאלי יוסי ד״ר
 יעקובסון דן ד״ר

 כהן נחום
 כנוכיץ קורט ״ר ד

 כסה צבי
 כסלו רן

 לוין דוד
 ליאון דן

 ליפשיץ אורי
 לס צבי ד״ר

 לניר ניבה
 לח ישראל ד״ר
 מגד מתי

 מוסינזץ אביטל
 מוקד גבריאל ד״ר

 מורביץ משה
 מנוסי דידי

 מסים אלכם
 מרגלית אלקנה ד״ר
מר־־חיים יוסי

 מרקם יוכבד
 ניב קובי

 סגל שמואל
 סדן יוסח ד״ר
 םומף ששון ד״ר

 סימון א. ע. פרופ׳
 סנה נחום
 ספדי משה
 עברון בועז
 עופר גור ד״ר
 עופר פרץ

 עמית דניאל פרום׳
 פוזנר נחום פרופ׳
 פלד מתתיהו (מיל.) אלוח

 פלפן שמחה
פרי מנחם
 פרידלנדר שאול פרום׳
 פרידמן מרשה
 פרנקל אלונה

 פרנקל אליעזר
 פרם יוחנן ד״ר

 צלקה דן
 קוטלר עודד
 קופילביץ הלן
 קיס נעמי ד״ר
 קניוק יורם
 קפליוק אולגח ד׳׳ר
 קרוון דני

 רבאו א. פרום׳
 ריצ׳מונד עמוס פרופ׳

שחם דוד
 שטיין גבריאל פרוס׳
 שכטר יואל
 שכטר צילה ד׳׳ר
 שפריר אורי ד״ר

תומרקין יגאל
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 עימו ולרוץ הכדור, את לידה ליטול צריכה
השער. לעבר

צרי הישראליים הנציגים היו זה לצורך
 יכולים הם מה רוצים, הם מה לדעת כים

 ההצעות את להלביש כיצד לערבים, לתת
 המתאים, הדרמאטי בלבוש הישראליות

 הערביים, העמים לב את לכבוש כיצד
 של ובחולשות במעלות להשתמש כיצד

האחרות. המישלחות
, היא השלום השגת רה י צ י  

 גדול שאומן כשם אליה לגשת ויש
יצירת־חייו. אל ניגש
 על עמידה של מכני תהליך זה אין
ב לכך גם חשיבות יש כי (אם המקח

הנכונים). שלבים
 גלותית. שתדלנות של הצגה זו אץ
 מעשה־בראשית, לחיות צריך זח

 ברור, מעשי חזון על־ידי מונחה
אומן. ביד מבוצע

 משהו התחדש זו, מילחמה בעיקבות
 של בליבם משהו קרה הערבי. בעולם

 ניצחון, של הלם היה ערבים. מיליוני
 מצב־ יש אכזבה. של הלם מכן ולאחר

 לחשפעה פתח הפותח מיוחד, חדש, רוח
ב שתבוא בתנאי — מכרעת פסיכולוגית

הנכונה. בצורה הנכון, בסיגנון הנכון, רגע
מ דראמאטית, ישראלית יוזמה
 היטב, ומתוכננת מראש חושבת
 בדיוק שתבוא דראמאתי, בלבוש

 יכולה — הנכון הפסיכולוגי כרגע
פלאים. לחולל עכשיו

ב זו לוועידה המצפים ערבים, מיליוני
לשי בצפייה בחשש, בפליאה, סקרנות,

כזאת. יוזמה לקלוט מסוגלים — גדול נוי
ב הנמצאת המצרית, ההנהגה

ל עשוייה כמוהו, מאץ עדין מצב
ידיה. כשתי בה היאחז

■ ■ ■
 היסטורית בוועידה שליחינו היו י ץ*
(  הזדמנות להפוך יוטל מי על ז זו *

היסטורי? למעשה זו היסטורית
 יריב. אהרון את לשלוח רוצה גולדה

 הרואה מיקצועי, איש־ביון הוא יריב אבל
המודיעין. של חור-המנעול דרך העולם את

 אותו הכשיר לא בעברו דבר שום
 ביסמארק של היסטורי לתפקיד
תל-אביבי. טאליראן ישראלי,

 ליד באוהל הצבאי המשא־והמתן ניהול
ב כדורגל כמו זו למשימה דומה סואץ
 בינלאומי. דרבי לעומת ג׳ ליגה

 חדשה. לאומית נבחרת פה דרושה
 כשם בשלום, המאמץ צוות דרוש

 להאמין צריכה לאומית שניבחרת
בניצחונה.

וב במעוף לתפקיד שייגש צוות דרוש
 צוות חריף. ובמוח פתוח בלב דמיון,

תפיסו נכונות את בעבר הוכיחו שאנשיו
 נסיון בעלי שהם בעיית־השלום, לגבי תיהם
ערביים. כוחות עם מגעים בניהול אישי

בעי גם אמץ שיהיה צוות דרוש
הרחב. העולם ובעיני הערבים, ני

לע צריך זה פוליטי צמת של לרשותו
 עליו ומגוון. מורכב מיקצועי מטה מוד

 בהירה ראייה בעלי אנשי־מיקצוע לכלול
 כמו ערביים, עניינים של ואובייקטיבית

 בעלי קצינים שמיר. שימעון הפרופסור
 ואחראית, בלתי־שיגרתית צבאית תפיסה

לפסי מומחים פלד. מתתיהו האלוף כמו
 להסברה לגבול, מעבר לתעמולה כולוגיה,

 כזה, מנגנון כיוס ליצור קל לאבינלאומית.
ל יש מאין. יש בן-לילה, כימעט
 רבות. שנים של מחדל על התגבר

 שכושר-האילתור משוכנע אני אד
 במשימה גם עומד היה הישראלי

 המדינית ההנהגה היתה אילו זו,
 הירוק. האור את מדליקה העליונה

 בזה: זה הכל קשור כך
 חדשה. מדינית תפיסה

 חדשה. עליונה מנהיגות
 כוועידה חדשה לאומית ניבחרת

?}צמה♦
הוועי את שיכין לכן״ ו״מטכ״ל

 מאחורי ויעמוד ישראל מצד דה
כה. שישתתף הצוות

■ ■1 ■ י
 למרחב להיות יכולה ועידת-ג׳גבה ן
 של הקונגרס לאירופה שהיה מה שלנו 1

 ולסדר לשלום יסוד שהניח הכנס — וינה
שנה. מאה מעמד שהחזיק חדש

 25 זה. לרגע חיכינו שנה 25
 משא-ומתן על אצלנו דיברו שנה

 פנים־אל־פנים המיפגש על ישיר,
הפלא. יתרחש שבו

ההזדמ הגיעה הגדול. הרגע בא עכשיו
ההיסטורית. נות
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מת אחרת, לשעה נדחה בשעת־החירום
עדיין. נקבע לא שמועדה יותר, אימה

כיר מז  הודח, ה

ר! ■ח■ כי מז ה
 לפני מכולם יותר והבטיחו שצעקו מי

 כי החולף, בספטמבר להסתדרות, הבחירות
 ועידת אחרי שייבחר ההסתדרות ״מזכיר

 היו בן־אהרון,״ יצחק יהיה ההסתדרות
 מפ״ם לסיעת במערך. מפ״ם סיעת חברי

 לאכוף כדי כוח די גם יש בהסתדרות
בל כי כולה, המערך סיעת על זה רצונה

 ל- אין בוועד־הפועל מפ״ם חברי עדי
 חמישים של רוב אפילו מיפלגת־העבודה

ההסתדרות. של העליון במוסד אחתים
 אברמוביץ׳, אוריאל כשהביא השבוע,

 הוועדה הצעת את המרכזת, הוועדה חבר
 בן־אהרון, יצחק של התפטרותו את לקבל
 אלפי מאות של שזיכרונם מפ״ם חברי סברו

 נפלה השיכחה שמחלת או קצר, המצביעים
 עליהם שנפלה כשם בוחריהם, על גם

עצמם.
 בן־משה נפתלי בתוכם הסיעה, חברי כל

 בן־אהרון של בשמו שנשבעו דורי, ולטיף
ה מיפלגת חברי עם יחד הצביעו לנצח,
 בן־אהרון שיצחק מה את והשלימו עבודה
ההס של לוועד־הפועל במיכתבו כינה,

 יסודות מצד וחתרנות ״...חתירות תדרות:
 דבר של בסופו מיפלגתי... בתוך מסויימים

להדיחני.״ אלה כל הצליחו
 :שלו ההתפטרות במיכתב כתב בן־אהרון

 על שישקדו ישראל, בפועלי בוטח ״אני
העו ולמעמד לעם הנאמנה הדרך קיום
 בפני מחסום לשים הכוח בהם ויהיה בד,

 כאחד.״ והאנושיים הרעיוניים הדרך .עיוותי
 מועמד הוא שבמיסגרתה לסיעה, חבריו
 שמו שלא רק לא לכנסת, לבחירות בעצמו
 שהצביעו אלא ולהדחות, לעיוותים מחסום

בפועל. חדש במזכיר החלפתו בעד אחד פה
 להצביע והמודח המדיחים ימליצו מחר

 לכנסת יותר: עוד גבוה למוסד זה בעד זה
השמינית.

מנגנון
ם ל ד3 ח דו

 קיים בו בעולם היחיד נמל־התעופה
 ולא והנחיתה ההמראה מסלולי ליד מיזנון

 לוד. של נמל־התעופה הוא בבית־חנתיבוח,
הנמ סככה אל הובא חודשים מיספר לפני
 קארוואן הנמל מינהלת לבניין מתחת צאת

 הוצבו סביבו ניידת. כמיסעדה שהתגלה
 החלו ביממה שעות 24 ובמשך שולחנות

מס לעובדי וכיבוד ארוחות שם להגיש
השירותים. ואנשי נמל־התעופה לולי

 העולם זה היה השנה, אוגוסט בחודש
 על־ידי נפתחה המסעדה כי שגילה הזה

שר של מידידיו רונן, אלי איש־העסקים
 וללא מיכרז, ללא פרם, שמעון ד,תחבורה
 מישרד- מישרד־הבריאות. של אישורים

).1875 הזה (העולם והמישטרה הפנים
 המילחמה. פרצה אחר־כך מיספר שבועות

 ממד כה עד שהיה מה כי הסתבר לפתע
בתקו חיוני. למוסד הפך בלתי־חוקי, רד
 בנמל- הפעילות כאשר המילחמה, פת

המס היתח בלילה, בעיקר חיתה התעופה
 לרשות שעמד היחיד המזנון הניידת עדה

 בשדה־התעופה שהועסקו האנשים אלפי
 החיילים של לרשותם עמדה היא בלילות.
 של בארץ, שונים לשדות־תעופה שהומסו
האמרי האווירית הנשק רכבת צוותות

 ומכו־ האבטחה אנשי הסבלים, של קנית,
 יום הפסק ללא שעבדו המטוסים נאי

ולילה.
 נהיה המזנון כאשר בימים דווקא והנה,
פת נזכרה בלעדיו, שאי־אפשר למוסד

הו המוסד כי נמל־התעופה מינהלת אום
 עד אותו, לסגור הורתה כחוק, שלא קם

 למיס- מתאים מיבנה במקום יוקם אשר
 אשר ועד המסלולים עובדי לשירות עדה

פתוח. במיכרז ניהולה יימסר
 ללא צעד זה היה היבש החוק מבחינת

 אמר למעשה־חלם. דמה שהוא אלא דופי,
 לא רגילים ״בימים אל־על: מעובדי אחד

 כשכל עתה, דווקא מהתקנות. לחרוג היססו
נז זה, לשירות זקוקים אנשים הרבה כך

 איפוא אותו. לחסל והחליטו בחוק כרו
 מיב־ שיוציאו השכל? ואיפוא הגמישות

 המיזנון את לנו שישאירו אבל — רז
אז!״ עד

חותמים. אלפי מתוך חלקית רשימת
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