
מילחמתי־יום־הכיפוריס בתערוכת מבקרים
החמישית בשדה

 עצמו ■אשכנזי ■מוטי ושלום. שרון למען
 לחיפה זו. שאיה על תשובה כל נתן לא

התשובה. !מן מתרחק שהוא נדמה היה
 בא כי!אשכנזי ברור היה צעדיו בראשית

 במדיניות דוגל הוא וכי השלום, ממחנה
ל שעלה ככל אולם !מתקדמת. סוציאלית

ההת תנועת של אותנטי כמנהיג גדולה
 להזכיר שלא הקפיד ■כן העממית, נגדות

 בעד למנוע השתדל הוא אלה. אידיאלים
 ומרוב — מיפלגתי תו לו להדביק יריביו

 ומדיני. מעשי תוכן מכל ברח השתדלות,
 ל- בהדרגה הפד טכסיס, תחילה שהיה ימה

ש הודיע זו, בדרך הלאה צעד השבוע
 קבוצות־החיי- כל עם מתאחד הוא
 כוללות אלה קבוצות לאחרונה. שצצו לים

 חסידי וביניהם בעלי־ד״עות, של רחב מהגוון
חב וקו מדיניות־סיפוח1 ■שוחרי שרון, אריק
מובהק. ימני רתי

 אם ספק — כזאת תנועה תתומסד !אם
וב כלשהי. פוליטית תוכנית לגבש תוכל

הת של סכנה לה צפויה תוכנית, היעדר
 מאוד רחוק שהוא לכיוון גלישה או נוונות,

 מוטי של עיניו לנגד שעמדו האידיאלים ,מן
 והירהר בימוצב־הצפון ישב כאשר אשכנזי,

המדינה. עתיד על
 אי- פשט שמה אותה טל. על כולם

!אינטלק ולחוגי לאוניברסיטות גם השקט
 שעליהם המילחמה ■מאז המרגישים טואלים,
השינוי. למען משהו לעשות

 רעיון סביב מגובשים אינם אלה חוגים גם
 של משותף !במכנה מסתפקים אלא ברור,

 ■אנשי כוללים הם וחילופי־אישים. ״■שינוי״
 מתקדם ■חברתי קו שוחרי ■וסיפוח, ;שלום

רצו ■על הודיעו הם קלאסיים. ואנשי־ימין
 הססגוניות קבוצות־החיילים עם להתאחד נם
 מבולבלת מדינית תנועה שתיווצר נד —

יותר. עוד
 השבוע, ביטוי, לידי בא הבולבול ■מלוא

 טל (״טליק״) ישראל האלוף פרש !כאשר
 שהוא טליק רמז פרישתו לפני עוד מצה״ל.
הממ מדיניות נגד דיין, !משה נגד יתייצב

 אולם וקידומה. שלום של קו ,ובעד שלה
 ׳מכל ייוזמי־ד,חוגים עליו עטו שפרש, ברגע

 ללטף שניסה שרון, באריק החיל — הסוגים
 בחונים וכליה דוב, של ליטוף טליק יאת

או לאמץ שביקשו קיצוניים, סוציאליסטיים
לעצמם. תו

 דרישת-השי- ריח עמית. שד עמיתיו
 הביא ימיפליגת־יהעבודה, בתוך גם פשט נוי

למדי. פיקנטיות לתוצאות
 (ומייל.) האלוף של דעתו על לפתע עלה !כך
 וגמרו חסידו חייו בל שהיה עמית, מאיר

 בראש לעמוד ייבול שהוא דיין, משה שיל
הח הוא המיפלגה. הנהגת לשינוי הדרישה

 במייפלגת־ חדשה חטיבה מעין לייזום ליט
האחריות. החטיבות כל את שתחסל העבודה,
 אלופי־ את למישרדו אליו הזמין עמית

 אהרון בר־לב, חיים — המיפלגתיים המיל
 אנשי־יד,כלכלה עם ייחד רבין, ויצחק יריב

 ג־ יקשור הוא שעימם חבות־העובדים של
 חשבו התמימים הקצינים כור. חברת ׳טניכ״ל

 שזוהי כשנוכחו דיעות. לחילופי שהוזמנו
 באים שהם ■והצהירו נבהלו התארגנות,

״חיוביים״. דברים על רק לדבר
 ״׳מועצת מעין להקים רצה שעמית יתכן

 עיבד־ואל־ גימאל נוסח חופשיים״, קציני־ימיל
 כל היה לא האלופים לשלושת אבל נאצר.
ישר מלד־יפארוק נגיד בנסיון-הפיכה חישק
 הם ומאז לסבכם, הנסיון על מחו הם אלי.
 עסוקים הם לסבכם, הנסיון על מחו הם אלי.

הקשישים. !המנהיגים בפני בהתנצלויות
 הנס־ שכל ספק אין ויורדים. עולים

מבט כאחד, והדמיגיויגיים הפנים האלה, יונות
 הקיים, מן סלידה של פללי מצב־רוח אים
 חמיגד המימסדים ומן החדשה הממשלה מן

הוותיקים. לגתיים
מוד היו לא האלה המייטסדים ראשי אולם

 שהתנועה בטוחים היו הם מדי. יותר אגים
חמסין. ימי ■אחרי הפיטריות כמו תיעלם,

 ״התנועות הבוסים: של הכללית ההערכה
ויור עולים אשכנזים מוטים והולכות, ■סאות

 העצום והכלכלי הפוליטי הכוח אך — דים
לעד״. יעמוד המייפלגתיים המנגנונים של

 רצינית, מדינית תנועה תתגבש לא אם
 של אופנתית התאגדות מאשר יותר שתהיה
זו. העריכה תתגשם בוודאי — חובבים

מיפלו״ות
הנלווהג■□ המנהיגים

את איבדו המפד״ל צעירי
תנועתם עד השליטה

החוצה להיפלט ועלולים
 נציגי שני בתעלול. כיימעט התחיל הכל

ו המר זבולון — המפד״ל של הצעירים
עצמאיים, להיות התחילו — בן־מאיר יהודה

והקואליציה. המיפליגיח נגד ושם פה להתמרד
העי פופולרי, היה החבר טוב. ■כי ויראו

 הם ארוכים, טאמרים להם הקדישה תונות
 אמצעי־התק- בכל הראייינות גיבורי הפכו

לשייגרה. הפכה ההתמרדות שורת.
בבחי נכבדים היישגים השיגו מצעירים

 שהישג לקוות יכלו הפנים־מיפלגתיות, רות
נכבדה. אישית קארייירה גם להם ינחיל זה

 יום־ מילתמת ביאו ואז - זנב או ראש
 ו־ הפרדת-הכוחות הימין, עליית הכיפורים,

קוסינג׳ד. הגרי של בולמוס־היטיולים
 חסידי של ההתרגשות גברה הדתי :סמחגה

 החוששים המתנחלים, השלמה. ארץ־ישראל
 כל יפורקו הצפוי שבהסדר-השלום בצדק

 שי* תוך נרגש, ,במסע החלו מהתנחלויות,
ה ארץ־ישראל חסידי שאר עם ׳תוף־פעולה

בראש. כמובן, עמדו, מצעידים שלמה.
עצ את בן־מאיר—המר ימצאו לפתע

 אובדו יחם מנהיגים־מונהגים. של !במצבם מם
 עומדים שהם התנועה, ־ על השליטה את

קי בתנועות תמיד וכמו ,בראשה. כביכול
 שב- ׳מתמדת, התחרות ביה קיומת צוניות,

קיצוניים. ליותר ההנהגה עוברת עיקבותיד,
הח הממשלה הקמת עם מגיע. לכגין

על לעמוד השיניים יכלו לא כבר דשה,
ס

ניר זמר
באמבטיה

 הם אישיים. הישגים לעצמם להשיג המקח,
ש בידעם — באופוזיציה להישאר ׳נאלצו

 במאוחר, או במוקדם כי מסוכנת. דדך זוהי
 מן לפרוש מעשיהם, בתאוצת יייאלצו, הם

הטפד״ל. ומן — הקואליציה
 אפשרות לקראת מצפים חמפד״ל ראשי

 ,אחד יאמיר ובשוטחה־לאיד. ביחפץ־ילב זו
 צריכים אנחנו מיד, ״!כשביל השבוע: מהם,

 כל למיסלגה. קולות הביאו לא הם אותם?
 הצביע השלימה, באירץ-יושחאל שרצה מיי

 מאיר הרב בעד או הליכוד בעד ממילא
 שלנו!״ הקולות תקן על יושבים הם כהנא.
 ייצוג יצטמק אמנם הצעירים, יפרשו ■אם

שמו שאר אך — הקיומת בכנסת המפד״ל
 הם חופשיים. ׳סוף־סוף יהיו הח״כים נית
ה החלטת על־ידי אפולו כבולים יהיו לא

 בממשלה להשתתף עליהם האוסרת מוסדות,
כ החלטה יארץ-ישראל. תלקי על שתוותר

 יחסי־הכוההת ■אם תמיד, לשנות אפשר זאת
 ורהפטיג, זירת עם ביייחוד זאת. מאפשרים

לממשלה. יצטרף גמורה, יונה שהפך
 המיפלגד, ומנהיגי הצעירים? אז יעשו מה
 ■אותו יאמר לליכוד,״ ״שיילכו מוטרדים. אינם

לו!״ מגיע זד, מהם. ייהנה ״שבגין עסקן.

אדם דרכי
0מד,רכ,1 רמי

 גיר רמי הזמר
 מתימטית בעייה פתר

כחסרת-פיתדון שנחשבה
 ניד רמי הזמר קרא מצאתי!״ ״אווריקה!

 את לפתור ״הצלחתי האמבט. מחוך וזינק
 של ,הגייאומטריד, בתורת הגדולה המדיה

ב בשיטתו השווה מלבן בביתי אויקלידס*!
 ׳נתון!״ מעגל לשטח דיוק

 בית של באולם־הד,יציאות לרמי המתינו
 שעבר ראשון ביום בתל-אביב אמריקה ציוני
 לתהות שבאו טשזזגעים־ילדבר, עשירות ׳כמד,

חובב־המתימטיקה. הזמר של תגליתו על
 הימתיימטיקאים מחפשים שנה 2300 ״כבר

 המעגל,״ של המרובע לבניית מידוייקת שיטה
אדכימדס זד, אם ״בין לקהלו. רמי הסביר

 שד ■שיטות הציעו כולם האנגלי, ניוטון יאו
 נותנות אלו שיטות אבל חישובים, של גות
 דיוק זיהו אצלי ואילו קרובה, תוצאה רק

המתומטיקח. שדורשת סמו צרוף,
 השיטות ,את פוסל רמי יפה. זה מעגל

 והאינ־ הדיפרנציאלי החשבון של הקלאסיות
 שולל הוא המעגל. מידות לחישוב טגרלי

ה מתימטיקאים, בין המקובלת הדיעיד, את
 לקוטרו המעגל היקף בין שהיחס גורסת

 ניתן שלא (מספר אי־רציוגלי מיספר הוא
ומכנה). מונה בעל פשוט כשבר לבטאו

הגי המיבנד, של לחוק נאמנות ״ומתוך
 על הצלעות יכל כי האומר המשוכלל, אומטרי

 מייספר בעלות תחיינה ד,מיבנה היקף פני
 פאי של הערך בי ״הסקתי, ושלם,״ טבעי
״.22/7ל־ שווה והוא רציונלי, להיות יחייב
 פיתוח ע״י הלוח על רמי הדגים זאת כל

 נוסחת ועל־פי מעגלים, ושירטויט נוסחאות
 הקובע נוסף, לחידוש הגיע המעגל היקף

 שיבער, תמיד יקיפו רדיוסים יחידות 44 יכי
ודומים. חופפים ׳מעגלים

מומ לקבל ישמחו המדע שאנשי ״חשבתי
 בזד, לעניין ניסיתי ולכן ומדוייק, צרוף צא

 אחד התחמקו. הם יאבל פרופסורים, ■שלושה
 חובבים. עם לא.מדבר שהוא לי הסביר מחם

חובבים. עם מידבר לא שהוא לי הסביר
המ הגיאומטרית הצורה הוא ״המעגל

״׳והעו רמי, יאמר בייותר,״ והנאה שוכללת
 לכן מעגלים. של בסיס על בנוי הרי לם

 ה־ את לחקור ויידע יבין שהאדם חשוב
 חייו. את ייותר טוב לנהל יוכל ואז ומעגל,

 על־ חוג בסוגו העולם את ברא ׳אלוהים
משלי. בספר שנאמר כמו תהום, פני

 כמו מופשטת, בצורה גם ׳מבוטא ״׳המעגל
ב יושר, ׳ומעגלי צדק מעגלי טוב, מעגלי

 כידוע, הוא, גם שבע הסייפרד, תהילים. ספר
 מיסטית: אפילו ,מיוהדת !משמעות בעלת

 במד צלילים שיבער, לקשת, צבעים שיסעה
 שנים שבע הקדוש, השביעי היום פיקה,

 הם ושיבעד, ,בית־יד,׳מוקדש את שלמד, בנח
 שבי־ והמושג לשבוע הפועל עולם. פילאי

 שייכים שלומות, על המורים עות־ירצון,
זה. לשורש הם גם

 הקשר את שראינו ״וכפי גדול. כבוד
 כשארבעים־ — שיבער, למיספר המעגל בין

 ההיקף על תמיד נכנסים רדיוסים וארבעה
 ״הרי רמי, סיכם דומים,״ ■מעגלים שבעד, ׳שיל

 ובשבילי חשוב, גילוי זהו הצניעות, בכל
גדול.״ כבוד זה

ה בתחום גם רמי עוסק !מתחביבו היוץ
מתפרנס. הוא ממנו שידה,
יליד,״ שהייתי מאיז למויסיקה קשור ״׳אני

 כינור. על לנגן התחלתי ״אז אומר. הוא
 דק למעשה להתעניין התחלתי במתמטיקה

 פסיכו- למדתי באוניברסיטה הצבא. אחרי
 יאבל מישני, כמיקצוע ומתומטיקד, לוגיה,

 המתי־ לימוד את בכלל עזבתי !אחר־כך
 והמחשבה הלומוד צורות כי שם, !מיטיקד,
וממוסדות.״ שיגדתיות לי ניראו
ש מתימטית לבעיייד, פתח שפותח מד,
מכני כיצד — לארכימדס הציקה לא וודאי

הנל הגיאונזויה תיאוריות מיישם *)
בבתי־הספר. כיום מדות

ה מעגל לתוך הפרנסד, מרובע את סים
תחביב.

עיתונות
המ־לחמה ■13

 ה7מג אמריקה
ישראלי עיתונות צלם

החמי בשדרה מוזיאון חג׳ואיש מנהלת
 הבניין בפתח עצרה ניו־יורק של שית

 פנד, '׳תערוכות ׳תיק ובידו צעיר, כאשר
 תיעדו־ איתי כאן לי ״יש במפתיע. אליה

ה אמר אצלכם,״ להציג רוצח שאני כיה
 השוכן היהודי, המוזיאון מנהלת צעיר.

 ממוזיאון הרחק לא פארק, הצנטרל ליד
 לדבר פטייד, היתד, לא המפורסם, גוגנהיים

 יש מד, ונראה התיק את ״פתח :איתר.
לו. אמרח שם,״ לד

 הצעיר, תימה ?״ המדרגות על ״כאן,
 המנהלת נעליים.״ שרוכי מוכר לא ״אני

אח להיכנס לו ורמזה מבט בו העיפה
 צלם טל׳ שבתאי פתח במישרדה ריה.

 את בישראל ׳המייצג ישראלי, עיתונות
התע תיק את שטרן, הגרמני ׳השבועון

 היו בתיק מגרמניה. עימו שהביא רוכות
 צולמו כולם ק״ג. 25 במישקל צילומים

ששית-היימים. מילחימת .בימי
 שבתאי צילם במילחמד, האנושי. הצד

הפיל את החזיתות. ׳בכל תמונות טל
 שם לגרמניה, מייד שלח המצולמים מים

 רק שבחרו. מד, ופירסמו אותם פיתחו
 להמבורג, ),34( טל כשיצא כחודש, לפני

 התמונות את לראות ההזדמנות לו ניתנה
 לו הסתבר להפתעתו במיליחמה• שצילם

 מראש, ■תיכנון כל וללא משים ■בלי .,כי
האנו הצד על בצילומיו הדגש את שם
 הבעות הלוחמים, פני הבעות :במיליתימה שי
ניצחון. ושימחת יאומץ סבל, ■־סבול, באב, ■של

ב תמונותיו את להציג בדעתו יעלה אז
 ל־ שיתוודעו ארה׳יב יהודי בפני תערוכה
 ללא התעמולה. מנאומי ולא מקרוב מילחמד,
סי כל לו היד, לא המלצה וללא הפנייה

המוק היהודי במוזיאון תערוכה להציג כוי
 לא איש. ׳בעיקר. יודאיקה לתצוגות דש

■איתו. לדבר אפילו ריצד,
המו מנהלת כשראתה במישדדה, אבל

 ״אולמות התרככה. התמונות, את זיאון
אמ ישנה,״ למשך תפוסים שלנו התצוגה

 להציג יהיה אפשר ושנה בעוד ״אבל ריה,
 ״או !בפשטות: השיב טל התערוכה.״ ,את

 שבכלל או הבא, ■בשבוע תערוכה ■שתהיה
מ התערוכה. נפתחה שבוע כעבור לא.״
 יראו מרץ סוף ועד השנה פברואר סוף

בניו־יורק. יהודים רבבות אותה
 היד, הצעיר הישראלי העיתונות לצלם
 את גילה הוא תגלית. בבחינת המאורע
 הוא אותו. גילתה ואמריקה עצמו צילומי
 אף איי.בי.סי. ורשה, בטלוויזיה רואיין
׳המוק דקות 6 בת מיוחדת תוכנית שידרה

צילומיו. לתערוכת דשת
ה החליט התערוכה הצלחת בעיקבות

 אותה לחפור ■בניו־יורק היהודי מוזיאון
שלו. הקבע מתצוגת לחלק

190817 הזה העולם


