
במדינה
)15 מעמוד (המשך

מצ שממשלת כשינוי־קו נראית ד.יא אין
בפובד־ראש. עליה החליטה רים

 זאת היתד, כי רמזו אף ערבים דוברים
 יצחק עם ראיון על ספונטאנית תגובה

ה שסיגנונו בריטי, בעיתון שפורסם רבין
הערבים. ברגשות פגע והמתנשא שחצני

 ביל- פליטת-פה זאת היתה אם נם אד
ה שינוי בפני להזהיר כדי בה יש בד,

ה שיטפון במרחב. ומצב־הרוח אקלים
 ראש־ של האופנתיות הנוקשות הצהרות

דו לשיטפון מביא ושרש*,ביטחון הממשלה
המש יחסי־הכוחות, ואילו השני. בצד מה

 להלן), (ראה הערבים לטובת במהרה תנים
 לשינוי הלא-רחוק בעתיד להביא עלולים

המילחמות. שתי בין שנקבעו העמדות
ל או השלום, לטובת פועל אינו הזמן

ישראל. טובת

מדיניות
השלישי הקרב

תלה המי על
 ובששת-הימים קדש במיבצע

ע? ישראל לחמה
 התלקח עכשיו המיתלה.

חדש קרב סביבו
ה האמריקאית העמדה מתבהרת אט־אט

ב משמעותית ישראלית נסיגה : עדכנית
 שנה־שנה־וח־ של זמך ״רווח תמורת סיני,

 ו־ אבו־רודס החזרת :הנקוב המחיר צי.
והג׳ידי. המיתלה מיצרי
כפולה: הצעה זוהי

ם !• י ר צ מ  האמריקאים ׳מבטיחים ל
 לה שתחזיר זו, רבת־ממדים החזרת־שטחים

 סיני, במבואות השליטה ואת הנפט את
 לברית־המוע- מהדש תתקשר שלא בתנאי

 ברז׳נייב ליאוניד של ביקורו בשעת צות,
ש בתנאי :וכמובן הבא. בחודש בקאהיר
 לארצוודה־ הערבי הנפט אספקת תימשך

ולפנזת־בריתה. ברית
ל !• א ר ש י  האמריקאים מבטיחים ל

בתנ המאסיבית הצבאית האספקה המשך
מ אספקת־נפט וגם סבירים, כלכליים אים

הדיש מטוס־קרב כאשר אחרים. מקורות

 הזמן את להרוויח כדי ואלון, פאהמי רבין,
אל מקורות לחיפוש לאמריקאים הדרוש

שי את למנוע וכדי לאנרגיה, טרנטיביים
הערבי. העולם למרכז ברית־המועצות בת

י לישראל טוב זה האם :היא השאלה
 לבצע כדאי זמן של רווח תמורת האם
צב משמעות בעלת הפעם שתהיה נסיגה

 כדאי האם ? ראשונודבמעלה וכלכלית אית
 להם שאין שטחים, להפקיר זה במחיר
 להשגת במשא־וימתן כקלפי־מיקוח תחליף
״להר לישראל כדאי האם עצמו? השלום

 הזמן שבמשך מראש כשברור זמן״, וויח
והפו הכלכליים יחסי-הכוחות ישתנו הזה

 עוד ,מאזן־החימוש, גם וממילא ליטיים,
 תהיה יציבות איזו ? הערבים לטובת יותר

סו ברית־המועצות, כאשר הזמני, להסדר
ל להביא כדי הכל את יעשו ואש״ף ריה

המהיר? לסיומו או שבירתו
 שום ישראל לממשלת שאין היא הצרה
ה האלטרנטיבה בי אלטרנטיבית. מדיניות

 להסדר־ נמרצת חתירה היא היחידה סבירה
הסו את גם שיכלול לאלתר, כולל שלום

להת יצטרך כזה הסדר והפלסטינים. רים
 בל החזרת של העיקרון על בהכרח בסס

פלס מדינה והקמת המוחזקים, השטחים
יש ממשלת אין לכך ישראל. לצד טינית

 פוליטית־ מבחינה לא — ■מסוגלת ראל
 עצמה. שלה הרכבה מבחינת לא פנימית,

אל עוד ישנה הסתום. המבוי לתוך -
 יש־ במילחמת חמישי סיבוב טרנטיבה:
 ושגם קודמיו, מכל הרסני שיהיה ראל־ערב,

 רק ישראל את יכניס בו צבאי ניצחון
 ■נתונה היא בו הסתום למבוי יותר עמוק
עתה.

ו בישראל, מרכזיים אנשים היו השבוע
 )14־15 עמודים (ראה שרון אריק ביניהם
זו. אלטרנטיבה על להמר מופנים

המוחזקים השטחים
ברמת־הגזלן ימית

 עופר אברהם עשו מה
 בתערוכת אליאב ורובה

ז הסיפוח עיר
 בבית־הקברות? לכהן מה
 ? ניצים של בקן ליונה ■מה

לגבי ולא — השאלה התעוררה השבוע

גודוכיץ׳ ואדריכל עופר שר
? בבית־הקברות לכוהן מה

 זוהי — לירות מיליון כמאה עולה אחד
לד,״. לסרב שאי־אפשר ״הצעה כימעט

איו האמריקאים משמיעים שעה אותה
הכיוונים: בשני מרוכזים מים

•! : ם י ר צ מ  הסכם יושג לא אם ל
לפ צה״ל עלול האמריקאים, דרישת לפי
ה בעזרת הקרוב, באביב במילחמה תוח

המאסיבי. האמריקאי סיוע
•! : ל א ר ש י  פי על תנהג לא אם ל

 הסיוע יהיה לא ארצות־הברית, דרישות
 המבודדת ישראל, לה. מובטח האמריקאי

 את המסכן במצב תישאר בעולם, כליל
קיומה.
אמריק מבחינה ? מה ■לשם - זמן

 האישית השפעתו מחוכם. מישחק זהו אית׳
ו סאדאת על מופעלת קיסינג׳ר הנרי של

שתיים. אלא אחת, יונה
 הוא גודוביץ׳ ישראל מקום. ככל לא

עו בראשו אשר במישרד־השיכון, אדריכל
עופר. אברהם השר — מדופלמת יונה מדת

ה בעל התמיר, גודויביץ׳ של חלום־חייו
 ברמת- עיר לתכנן הוא המקורזל, שיער
שו מעניינת, תוכנית הכין כך לשם הגולן.

 בגאווה עתה הציג שאותה המקובל, מן נה
ביפו. בתערוכה

 בתוכנית רב כה מאמץ שהשקיע אחרי
 בהבאת נוסף מאמץ השקיע ובתערוכה,

 :בלתי־צפוייה היתד, הצלהתו אליה. אישים
 אלא למקום, הגיע אליאב לובה ח״כ רק לא
 וחת- סיגאר בנחת שעישן עופר, השר ;גם

האדריכל. עם ווכח
לה־ שיש לרעיון השניים התגיירו האם

״ ד ח א ־ או ל־ ש ש־ אי ואש הצליח כ״

רל ח מ חהרחליןה
 המחלל על מספרת הגרמנית אגדה ך*

 לתושבי שהבטיח עני צעיר מהמלין, ! 1
 העכברים ממכת לשחררם המלין העיירה
 כספי פיצוי תמורת עיירתם, את שפקדה

ה את לו לשלם שהבטיחו אחרי גבוה.
 העיירה, לרחובות הצעיר יצא שדרש, סכום
 שכל עד מנעימותיו והפליא חלילו את שלף

 בעיקבו־ והלכו מחוריהם יצאו העכברים
ב הטביעם שם לנהר, עד בתהלוכה תיו

מ שכרו את לקבל המחלל כשחזר מים.
 שלף לו. לשלם סירבו העיירה, תושבי
 ברחובות פסע חלילו, את שוב הצעיר

 יצאו הילדים שכל עד וחילל, העיירה
 טיבע שם לנהר, עד בעיקבותיו והלכו

לפניהם. העכברים את כמו אותם גם
 העלה שמו שצילצול הרמלין, יוסק׳ה

 שמתוך לדמות מיידית אסוציאציה תמיד
 שעשה מה לעולם עושה היה לא האגדה,
הו השבוע שרק האיש, מהמלין. המחלל

 השנים 11 במשך עמד כי לפירסום תר
 שירות־הביטחון-הכללי בראש האחרונות

 דומה בפעולה אומנם עסק ישראל, של
 מדינת־ טיהור הנודע: המחלל של לזו

 החתרנות הריגול, עכברי ממכת ישראל
 את מעולם נקם לא הוא אולם והחבלה.
 עבד, ביטחונה שבשירות שהמדינה העובדה

 הוצאת עבור הולם שכר לו שילמה לא
 בשיטות שעשה דבר מחוריהם, העכברים

 נגינה מאשר יותר ומתוחכמות מתקדמות
בחליל,

 דולר 100
קו מכסי מ

 ביותר, אולי, המאפיינת, תבונה ך•
 איש־המיס־ שהיה מי של אישיותו את 1 ז

 בעשור מדינת־ישראל של 1 מיספר תורין
 בכסף, שלו העדר־העניין היא האחרון,

 במדינה ממנו. והנובע בו, הכרוך ובכל
 מתחת ההטבות השמנה, המשכורת שבה

 והסמויות הגלויות וטובות־ההנאה לשולחן
ה סימלי־מעמד הם הבכירה הפקידות של

 זוהי לתפקיד, בל-יינתק קשר קשורים
 לציון הראוייה יוצאת־דופן, תכונה בהחלט
מיוחד.

 מעובדי־המדי- אחד היה הרמלין יוסק׳ה
להת היה שיכול הבודדים הבכירים נד,

 הזעומה הממשלתית המשכורת על קיים
 מסתפק מטיבעו, סגפן שהוא משום שלו,

 ואיש־בית מגינוני־ראווה מתרחק במועט,
ביתו. בתוך המסתגר

מסוגל הוא אלה תכונות עם גם אבל

מש בעזרת רק מישפחתו את לקיים היה
שאו (השנייה, אשתו של הנוספת כורתה

 נפטרה) הראשונה שאשתו אחרי נשא תה
 הוריו לו ששלחו קבועה תמיכה ובעזרת

 היה הרמלין יוסק׳ה של לאביו ממכסיקו.
 מיל- ערב מווינה היגר לשם במכסיקו,

 למיב־ בית־חרושת השנייה, חמת־העולם
ביש לבנו שולח היה מדי־חודש רשות.

 להשלמת דולר, 100 של בסך קיצבה ראל
בנו. של משכורתו

שרת־הציבוי  מ
1 מיספר

 היג- לשם בווינה, שנולד יוסק׳ה, 1ך
 היו שנה, 52 לפני מפולין הוריו רו /

תד את שעיצבו נוספות, חיוביות תכונות
 בעשור שירות־הביטחוךהכללי של מיתו

האחרון.
מכו שהוא כפי השב״כ, (או הש.ב. אם

 גוף זו בתקופה היה עובדיו) בלשון נה
 זאת לייחס יש מובהק, באופן א־פוליטי

זוכ שאינם הדור לבני לזכותו. במעט לא
 האמיתית ופעילותו דימויו היו מה רים
 לקיום הראשונות השנים 15ב־ הש.ב. של

 הראל, איסר של פיקודו תחת המדינה,
ה את להבין יקשה מנור, עמום ויורשו
 כ־ כיום הנראית זו, עובדה שבציון ייחוד

מובנת־מאליה.
 שי- בראש הוצב הרמלין יוסק׳ה אבל

 לידיו אותו קיבל שכאשר רות-ביטחון,
ב שירת, אשר מובהק פוליטי גוף היה

 השילטון מיפלגת את ארוכות, שנים משך
 לדוד שמסביב ^,דיקטטורית הצמרת ואת

המדינה. ביטחון את מאשר יותר בן־גוריון
 שירות־הבי- את הרמלין ירש למעשה

 אותו אירגן אשר הראל, מאיסר טחון
 לגוף, והפכו העצמאות מילחמת בתום
 גם אלא חסויות, היו פעולותיו רק שלא
 בשם- רק כל בפי אז ושכונה קיומו, עצם

 הדביק שאותו החושך,״ ״מנגנון התואר
הזה. העולם לו

למכ הש.ב. את שהפך הראל, איסר
המדי טובת בין הבחין ולא פוליטי שיר

המו בראש הן עמד המיפלגה, לטובת נה
 על בעיקר המופקד וביטחון, למודיעין סד

 המדינה, לגבולות מחוץ מודיעין פעילות
ה— הכללי שירות־הביטחון בראש והן '

רי של חתרנית פעילות סיכול על מופקד
כאשר המדינה. גבולות בתוך וחבלה גול

 מעין ברמת־הגולן, ישראלית עיר קים
החרמון? לרגלי צפונית ימית

 יכולה לדבריהם, התחייבו. לא השניים
ל אולם אחר. מקום !בכל גם לקום העיר

 עירו מיקום על המתעקש גודוביץ/ גבי
היו שתי של הופעתן בעצם היה בגולן,

פוליטית. הפגנה משום בתערוכתו נים

הסברה
י ׳מד״נה מסבירים איד

 התועמלן הוא ערפאת ,,יאסי
 7ש ביותר הגזוב

 עד הממונה סבור ישראל,״
בצח״? החסברח

צריך סבון למכור איד שיודע מי האם

 רעיונות למכור איך גם בהכרח, לדעת,
מדינה? של

 פיר- בין עמוקה תהום פעורה זה בנושא
 ש- בעוד הממשלה. לבין ישראל ■סומאי

 דו־ מיליוני מאות מוציאות ■מדינות־ערב
 ׳מפורסמים מישרדי־פירסום לשכירת לאדים
 שלהן, מסעי־התעמולה את שינהלו בעולם,
 דעת- על במאבק ממשלת־ישראל סומכת
 שליחיה על דובריה, על העולמית הקהל

ה וידידי היהודים של הטוב הרצון ועל
 בכלי־ה- בעמדות־מפתח הנמצאים מדינה

הבינלאומיים. תיקשורת
ב אין ישראל של מערך־ההסברה בכל
 מיק- פירסומאי או איש־תעמולה אף נמצא
 הערביים התעמולה תותחי מול אחד. צועי

 ניסיונותיהם כל רוגאטקות. ישראל מציגה
ל בישראל זח בתחום אנשי-המיקצוע של

 לממשלה, המיקצועיים שירותיהם את הציע
נידהו.

1946 הזה העולס13


