
 בגין מנחם דיבר כאשר לקרן־הפרס. הכסף
 ליאלפרד מאד קרוב חיה הדינאמיט, בשפת
נובל.

 נודע השוודי, והתעשיין הכימאי נובל,
 המציא הוא העיקרי: הושגו בשל בעיקר

 ,1896 בשנות נפטר כאשר הדינאמיט. יאת
 היהודים, מדינת את הרצל כתב שבד, השנה

 מהמצאה שהרוויח ההון את הקדיש הוא
השנ הפרסים חמשה להענקת זו קטלנית

 ופיסיולוגיה, רפואה כימיה, (פיסיקה, תיים
האנושית. הקידמה למען ושלום) סיפרות,

 שעבר הדרך אותה את בחייו עבר הוא
 מנחם — ומעניקי־הפרס שמקווים כפי —

בגין.
 היתד, מה לדעת קשה לפרגן. קשה
 (ראה הנורווגיים מעניקי־הפרס של !כוונתם
 אם השיגו, כבר הם אחד דבר אך ׳הנדון),

 שני על כפו הם לאו: ואם לכך התכוונו
הסכם־השלום. חתימת את החתנים

 יכול אינו שוב השיניים מן אחיד אף
 — בהסכם לחסל לעצמו להרשות עוד
 מטרה כל למען ולא התנחלויות למען לא

 אחרי זז, בשעה המשא־ומתן פיצוץ אחרת.
 את מציג היה קבלתו, ועירב הפרס הענקת
ה את מהם שולל מגוחך, באור שניהם
 יכול שאדם ביותר הגדולה האישית הנאה
בה. לזכות

 אל־סאדאת השבוע. בלט סבר הדבר
מוושינגטון מישליחתו החזרת יעל ׳ויתר

הח על כתגמול בקאהיר, ״להתייעצויות״
 ממשלת־בגין של הפרובוקטיבית לטתה

המער .בגדה ההתנחלויות את ״לעבות״
 על ההחלטה היוודע ערב שנתקבלה בית,

 עצמו שבגין מאד יתכן הפרם. הענקת
 זו, החליטה של קבלתה את מונע היה

בן. לפני שבוע הפרס לו הוענק אילו
 על הוויכוח השבוע סער כולו בעולם

ה הפרלמנט שליחי של החלטתם צידקת
 בפרס להתחלק ליבגין הגיע האם נורווגי.

 צריכים היו לא האם י נשייא־מצריים עם
 ׳ומלא? סופי שילום ׳לחתימת עד להמתין

 מחבורת קיארטר ג׳יומי הנשיא ׳הושמט מדוע
? החתנים
ל אלה שאלות גרמו לא מקום ובשום
 עצמה. בישראל מאשר יותר ריבים וויכוחים

 את בגין למנחם לפרגן יכילו לא רבים
 במיייו־ זעפו מיפלגת־ד,עבודה ראשי הפרס.

 שילטון, של ישנים עשרות אחרי אולם חד.
 ששת־ ׳מילחמת אחרי השנים עשר ובייחוד
 שאינו סופית המערך הוכיח ושבהם הימים,
 מותר היה השלום, למען לפעול מסוגל

עצמם. יעל ריק לזעום ילחם
להש לי ״קשה :חבר־כנסת השבוע אמר

 שמח אני אך לבגין. הפרס מתן עם לים
 על חושב כשאני לבגין, הפרס הענקת על
 גולדה של בליבה זה ׳ברגע שמתרחש מה

מאיר.״

 נתון אריק עם אחת בשורה שהתייצב המר, זבולון והתרבות, שר-יהח״נוך •
 יהודה במפד״ל, הצעירים חוג למנהיגות שותפו ובלחץ אמונים גוש אנשי בלחץ

 מנהיגות את להפסיד עלול הוא עקרונותיו עם יתפשר שאם חושש המר בן־מאיר.
להתפטר. מוכן הייה כך :ומשום לבן־מאיר הצעירים השו לחזית במפתיע הצטרף תמיר, שמואל המישפטים, שר •

 אותו ניטרל שבגין על תיסכול מתוך ליגאליסטיים, כנימוקים ללים
 את כמקומו לגייס ׳העדיף דיוני־השלוס, של המישפטי מהצד לגמרי

כרק. אהרון !העליון השופט
 שהוא בממשלה, והסמכויות המישקל חסר לנדאו, חיים תיק, ללא השר •

 חשיבות, עמדת לעצמו ליצור מנסה חבריה, !בין והלצות לבדיחות ׳מתמיד נושא
ולרצותו. לפייסו יניסה שבגין בתיקווה
 להחלטת, כפוף הוא אך בהסכם אומנם ׳תומך שוסטק, אליעזר שר-הברייאות, •
ההסכמים. את לאשר שלא בכנסת, סיעתו
 להכשיל כדי באוויר״ שמיניות ״ועושה מודעי יצחק והתשתית האנרגיה שר •1

ישראל. משליטת סואץ במיפרץ שדות־הנפט הוצאת על בו ומדובר עוד סל ההסכם את
 יישאר סיני של הנפט על תוותר שישראל שכרגע יודע מודעי

מתוכן. ריק בממשלה תפקידו
 עמדה כבעל ׳ולהתגלות שרירים״ ״להפגין ביקש ניסים, משה תייק, ללא השר ן•

הליברלית. המפלגה בתוך פנימי כוחות מאבק של רקיע על עצמאית,
ההסכם טיוטת אישור ׳נגד יצביעו אלה שרים ששבעה ברור, היה כאשד רק

 הברקה זיו היתד, העיבוי. רעיון האחרון ברגע כמעט הועלה מהצבעה, ימנעו או
 ההסכם. למתנגדי כפיתיון אותה להעלות שביקש דווקא, דיין משה של פרטית

 שההחלטה יחד, גם ולמצרים לאמריקאים להסביר יצליח הוא כי משוכנע היה דיין
 את שזרק הוא כמשא־ומתן. לחבל כדי בה ושאין בלבד פנומיים לצרכים נועדה
מיד. אותו קנה •וראש־הממושלה לביגין הרעיון

 לעורר ההחלטה עלולה רוחות סערת איזו מראש שיערו לא שניהם
 אותם שעניין מה ׳העולם. ברחבי כלפיה התגובה עוצמת תהיה ומה
ההסכם. טיוטת !אישור עכור !האפשר בכל גדול רוב להשיג היה

 אושרה בה בישיבה, ׳הממשלה שקיבלה התיקון והצעות ההחלטות כל *ץ
 על ההחלטה רק החוצה ובמודע במתכוון דלפה ״עקרונית״, ההסכם טיוטת *יו

 לפרס כשותף אותו לצרף בהחלטתם בגין, את הנודבגים הצילו לולא העיבוי.
השלום. בשיחות ביותר החמור למשבר לגרום העיבוי היה עלול לשלום, נובל

 למשבר האחריות את עצמם על ליטול מוכנים האמריקאים כי היה ׳נראה הפעם
 בידם יש כי יידעו הם העיבוי. מהחלטת בה שתחזור יעד ישראל יעל ׳לחצים ולהפעיל

 המו״מ את שוב שהכשילה כמי ושהאל יאת להציג יכולים הם בעזרתו חזק, קלף
ובזדון. במתכוון
 שהסתברה עד לוושינגטון ווייצמן דיין חזרו מאז ׳שעות כמה רק שחלפו אלא
ר,עיבוי. על ההחלטה שמאחרי התרמית
 לתיצרובת שנועד גדול אחד כלוף אלא היתה לא העיכוי פרשת כל

 נתונים שני דרושים העיכוי את ״אופרטיווית״ לבצע כדי פנימית.
העיכוי. את לבצע כדי כנמצא אינם אלה שני ואנשים. בסף :יסודיים

ד,עיבוי. לצורך שיוקצב ל״י, מיליון 300 של סכום על כביכול, דובר, בממשלה
 ההתישבות מחלקת לתחשיבי בהשוואה ומבוטל מגוחך הוא כשלעצמו זה סכום

 הרוחב דרכי ולסלילית בלבד לע״ב׳וי הנדרשות ההוצאות הוערכו בהם הסוכנות, של
 שינים בחמש ל״י מיליארד 25כ־ שיל בסך הוצאה על מדובר אילה בתחשיבים בגדה.

בים. טיפה אלא אינם ל״י מיליון 300 זו. למטרה
 הקצאת על מדברים האוצר במשרד אושר. ולא הוקצב לא זה סכום שגם אלא

 בעוד אלא יוקצב לא הוא שגם העיבוי, לצורך ל״י מיליון 90 של כולל סכום
 בכמה המגורים תנאי את מעט לשפר בקושי ניתן זה בסכום חודשים. מיספר

ובא. הקרב החורף לקראת הקיימות מההתנחלויות
 הניתן כבל משאכים לגייס מחליטה הממשלה היתה אילו גם אכל

 שוקת ימול ניצכת היתה היא ושומרון יהודה יישובי את לעבות כדי
 לגוש לא שאין, היא הערומה האמת האנושי. המאגר כתחום ריקה

פוטנציאל אחרת, התיישבותית תנועה לשום ולא לכית״ר לא ונים,—
על הדיבורים כל הגדה. יישובי את לעבות וכנים,המ כים------

אחת. גדולה ותרמית ־:גניים
 האנושי הרזרבויאר הידלדלות את להצדיק עתה [נם

 ושומרון יהודה עתיד לגבי הממשלה להטילה
אליהם. להצטרף חדשים מתנחלים

 חופשית התנחלות מתירה לממשלה '
ספורות עשרות מונה .לאות

 הצליחו בישראל, ,העם
 עדיין ישנם שם

ככל חדלה י

! פורס
1 וחרד חדוו׳(ונוצות |

1
11

.1

הבינלאומי הארגון ובפיקוח: בחסות
/א.ז.*.ו1. קבוצות למנהלי
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 טלפון ת״א, ,2 ילין רח׳ ״יעד״, אישית

ת״א. ,21529 לת.ד. בכתב או ,441239

1►©*

 בליכוד תומר לא אני
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 עתיד הווה, עבו,
 אהבה ־ אושר ־ הצלחה סוד
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