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מהדו מפיקה פוקס הקולנוע יומני חברת

מהדו בעולם. אזור לכל יומן של שונה רה
העי העולמיים המאורעות את מראה זו רה

 ארצות של מקומיות חדשות בתוספת קריים,
 אך כשלעצמן חשיבות חסרות שהן האזור׳

תושביו. את מעגינות
החב את העמידה השמי במרחב המציאות

 הערביות המדינות תושבי בעיה. בפני רה
 יושבי ישראליים, מאורעות לראות רצו לא

מאו החברה), (לדעת לראות רצו לא ישראל
 לערוך כדאי היה לא אולם ערביים. רעות
ישראל. תושבי וחצי למליון מיוחד יומן

 היא :גאונית תרופה מצאה פוקס חברת
 את הוציאה היא העולם. מפת את תיקנה
 לגוש אותה צירפה השמי, המרחב מן ישראל

גול את התורכים רואים מאז התורכי־יווני.
 ואילו עולים, שיכוני פותחת מאירסון דה

 תמורת לראות, הכבוד יש ישראל לתושבי
 של ידיו את לוחץ תורכיה נשיא את זאת,
מיוון. פאול מלך מלכותו, הוד

 נתברר השבוע ההוליכודי. הפתרון
 הראתה היא היסטוריה. יצרה פוקס שחברת

העולם. של הדיפלומטים למיטב הנתיב את
האמ המדינאים הירהרו חדשים כמה זה

 ארגון־ההגנה בעית את לפתור כיצד ריקאיים
ב פעולה לשתף רצו לא הערבים המרחבי.

 למען והרי ישראל. את גם הכולל ארגון
מיו ארגון־הגנה להקים היה אי־אפשר צה״ל,

חד.
 ״ל־ היועץ שילוח, ראובן נסע השבוע

 לתורכיה. החוץ, במשרד מיוחדים״ ענינים
 איש אולם שיגרה״. ״עניני : הרשמית הסיבה

 להניח כדי נסע שילוח עצמו. את השלה לא
ההוליבודי. לקו בהתאם מרחבי לארגון יסוד

הש בלי המרחב, פיקוד יוקם : התכנית
תיכ ישראל אולם רשמית. ישראלית תתפות

 — השמורה האחורית, הדלת דרך לבית נס
 לחנוונים למשרתים, — הגון בית בכל במו

 ה־ לארגון־המשנה תצורף היא ולקבצנים.
 בארגון חבר שיהיה תורכי־יווני־יוגוסלבי,

הג ברית על תחתום ישראל הגדול. מרחבי
 ידונו המדינות שתי קציני תורכיה, עם נה

ה המרחבית, ההגנה מן הנובעות בחובות
לישראל. הפיקוד פקודות את יעביר תורכי

הליצ ישבו שם. תורכי פה, תורכי
 חברת־הפיקוד אם יקרה מה :והירהרו נים

 שותפת־המישנה על מלחמה תכריז מצריים
ה הצבא חצי :הליצנים תשובת ? ישראל
 הצבא בחצי יילחם ישראל, עע, הקשור תורכי,

במצריים. הקשור התורכי,
בתי אשר ההומוריסטי הצד אף על אולם

 לזהפתרון ספק אין העולם, מפת של זה קון
 הבעיה את שהוא, איך לפתור, עשוי המוזר
 פשיטת־הרגל עם שנוצרה במציאות הקשה.

לה היה קשה הישראלית, מדיניות־החוץ ,־־
להי רוצים אם יותר. נאה פתרון שיג
האחו הדלת מבעד להיכנס מוטב לבית, כנס

אליו. להיכנס לא בכלל מאשר רית,

שלה ממ
דחייה בינתיים.

היה המשלתית הקואליציה הנהלת בשביל

 נסחו הצ״כ למדי. שחור שבוע שעבר השבוע
הממ בהרכב לשנויים ברורות דרישות כמה

:ויסודיות תקיפות היו הן שלה.
 משה של מידיו החוץ עניני הוצאת •
).802 הזה (העולם -שרת
הכל הציונים לידי החינוך תיק מסירת •
 יכול מפא״יי שר כי האמינו לא הצ״כ ליים.

הזרמים. ביטול את בכנות להגשים
המו משלהם. ממשלה ראש סגן מינוי •
רוקח. ישראל הפנים שר : עמד

 של לטפולה מדי נכבדות היו אלה דרישות
 היתה צריכה התשובה הקואליציה. הנהלת
עצמו. ג׳י. בי. ידי על להנתן

 החוץ ממשרד שרת של להרחקתו הדרישה
 ג׳י. בי. של דעתו על גם כנראה, נתקבלה,

 נשלח כאשר לשר־החוץ, ישיר עלבון זה היה
אמ דרום בארצות ״שנורמת״ בעניני לטפל
 מאירסון גולדה העבודה שרת ואילו ריקה,

 והיא לאו״ם, ישראל משלחת בראש הועמדה
 רדיפת בענין ישראל טענות את תביא אשר

העמ והדמוקרטיות המועצות ברית יהודי
מיות.

ב נדונה זו, בעיה לפתרון ההצעות אחת
 הממשלה. ראש בלשכת שעבר השבוע סוף
 לראות שמחים היו הצ״כ וגם ג׳י. בי. גם

 היה ג׳י. בי אבן. אבא את החוץ משרד בראש
 משרד את לידו למסור שרת, את לפצות מוכן

 איתן, וולטר ד״ר את הציעו הצ״כ הבטחון.
 הקבוע הנציג לתפקיד החוץ, משרד מנהל
 כן אבן. של במקומו צאו״ם, המשלחת וראש
והשג באו״ם המשלחת בין להפריד דרשו
בדר העלאתו את ביקשו בוושינגטון, רירות

 בראש להעמידו גויסין, דוד הציר של גה
 כללי כמנהל איתן של במקומו השגרירות.

 מיכאל הנוכחי, הכללי המנהל סגן הוצע
הממשלה. ראש על אישית המקובל קומיי,

יכ לא מפא״י מפא״יניקים. רצויים
הנצי שתי בראש כי העובדה את לקבל לה

 ובאו״ם, בוושינגטון ביותר, החשובות גויות
מוב מפלגה חברי שאינם אנשים שני יעמדו
מ ח״כ : שונה היתה מפא״י הצעת הקים.

 פעמיים כבר שימש ארן, ארן. זלמן ,פא״
 הת־ הראה האו״ם, לעצרת המשלחת חבר

 חוץ. בעניני ידיעה, מעט כי אם רבה, ענינות
 והב־ החוץ ועדת בראש עמד רב זמן במשך
האמ :מפא״י אנשי טענו הכנסת. של טחון

 ישראלי כנציג מינויו, באהדה יקבלו ריקאים
ביש השלטון במפלגת מרכזי איש של אצלם,
 מדיניות מתכנני בין כה עד היה אשר ראל,

החוץ.
 החנוך ענין כי היה ברור רוזן. : פשרה
הכל הציונים של עינם בבת הוא הממלכתי

לתפ טבעית מועמדת להם היתר, וכי ליים,
 ח״כ הכנסת של החינוך ועדת יו״ר קיד:

פרסיץ. שושנה
 החבל את למתוח מעוניין היה לא ג׳י. בי.

 את למסור כפשרה, הציע, המידה, על יתר
 איש הנוכחי, המשפטים שר לידי החנוך תיק

 ג׳י. כ־. רוזן. פנחס הפרוגרסיבית, המפלגה
 יותר הרבה נוח שותף בפרוגרסיבים רואה

מהצ״ב.
 סגנות את למסור הצ״כ לדרישת אשר

עקש ג׳י. בי. הוכיח לרוקח, הממשלה ראש
בכ ימונה באם כי הודיע, הוא רבה. נות
גולדה זו תהיה הרי ממשלה, ראש סגן לל

 מצערת טעות הארץ. ואת השמיים את אלוהים כרא .,כראשית
 י • המזרח-תיכוני הפיקוד פתרונה. לפני עתה עומדת אז שארעה

הנפץ...״ הגיאוגרפי למקומה ישראל את. להעכיר ציווה
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תפ מחוסר שהיה יוסף, דב ואילו מאירסון,
העבודה. עניני את לידיו יקבל קיד,

 הצ״כ היו זה בענין החלוקה. תכנית
 סגנים, שני מינוי הציעו לפשרה, נכונים

 מסירת דרשו משלהם, ואחד ממפא״י אחד
 הצעתם מהסמים. אחד לכל ברורות סמכויות

 לשלוש הממשלה משרדי את לחלק היתד,
יתחל סגניו ושני הממשלה וראש קבוצות,

 : החלוקה קבוצה. כל עניני בניהול ביניהם קו
 משטרה), בטחון, (חוץ, הפוליטיים המשרדים
 סעד, (כגון השרותים ג׳י, בי. של בראשותו

והמש מאירסון, גולדה של בפיקוחה חינוך),
עבו ותעשיה, מסחר (אוצר, הכלכליים רדים
רוקח. ישראל של בסמכותו דה),

ה דחית : הבדוקה בשיטתו נקט ג׳י. בי.
 שעבר החמישי ביום יותר. מאוחר לזמן דיון

 מציאותם לרגל :הסופית התשובה ניתנה
הקרו ויציאתם בחוץ־לארץ, שרים כמה של
שי עד הדיון יידחה נוספים, שרים של בה

מאי. חודש באמצע לארץ, מרביתם שובו
 את ניחמו הדחיה, הצעת את שקיבלו הצ״כ,

 תעזור לא דחייה כל כי שקבעו בזה עצמם
 לקבל דבר, של בסופו ייאלץ, הוא ג׳י. לבי.
דרישותיהם. מרבית את

 של ממקורביו אחד זאת השקפה כששמע
 סוב ״תמיד :בציניות חייך הממשלה, ראש

ולקוות.״ להמשיך

ה נ ב ה - ת א ער צ מ
 שקטה אסיפה מטבעה, היא, מפא״י מועצת

ה בה הצטלבו השבוע אולם וממושמעת.
 עמד דוכן־הנואמים על וצעקות־הנגד. צעקות
 ניסה העקרוני, יוצא־הדופן ליבנה, אליעזר

 אותם אמר שכבר קשים, דברים כמד, לומר
 ):798הזה (העולם אחרות במות על בחריפות

 הזר, המטבע על הפיקוח את מיד לבטל יש
טפי הם לכך, המתנגדים ההסתדרות, מיפעלי

 הקפיטליסטים כמו ממש האומה, בגוף לים
הפרטיים.

 דעות לסבול יכלו לא מפא״י צירי מאות
 מן ליבנה הורד איומה המולה תוך כאלה.
הבמה.

 והתע־ המסחר שר נאם ממש שעה באותה
 השר הודיע בניו־יורק. ברנשטיין, פרץ שיה,

יבוטל. הזר המטבע על הפיקוח :חגיגית
 בגליון הידיעות שתי את שקראו האזרחים,

 כאן שנפלה בודאי סברו עתונם׳ של אחד
 היא בעתון. חלה לא הסעות אולם טעות.
 שהציו־ בעוד : עצמה הממשלה בקרב נפלה

 בבטחון מקווים בה היושבים נים־הכלליים
 הנד הרוב לכך מתנגד הפיקוח, לביטול
פא״יי.

 שר אשכול, לוי כשקם אושרה העובדה
 הגיעה לא כי דעתו את והביע בכנסת האוצר,

הזר. המטבע על הפיקוח לביטול השעה עדין
לפת בעצמה מחכים הממשלה שרי אולם

 ממשלה שר יכול האם הזאת. השאלה רון
בשמו חשובה הודעה הכנסת במת מעל למסור

 רצון את משקפת זו שהודעה או הפרטי
? הממשלה

דור הפרטית היזמה דוגלי פנים, כל על
ההבט עליהם נמאסו ברורה. תשובה שים
 נמצאים חדשים שלושה הרחוק. לעתיד חות

הש מה לדעת רוצים והם בממשלה שריהם
 עוד דוקא׳ דורשים, הם התשובה את תנה.
הסדר. ליל לפני

מנגנון
!״אש□ ״למדן
 דב מאת הממשלה ראש ביקש כאשר

 ד״ר העמיד הברית, לארצות שייצא יוסף
 למדן, ישראל למשרדו יושאל :תנאי יוסף
 ב. הבטחון. שבמשרד הקניות אגף מנהל

הפרוגרסי המפלגה חבר ולמדן, הסכים, ג׳י.
 לארבעה שנה, של לתקופה הושאל בית,
 בו והתעשיה, המסחר למשרד בשבוע, ימים
והעו הטקסטיל אגף מנהל תפקיד את מילא
רות.

 בעיני חן פחות נשא למדן הפרוגרסיבי
 מונטיפיורי רחוב התעשיינים, בית הנהלת

 אף המפא״יים. הפקידים מאשר תל־אביב, ,13
 בהם לענף, הקרובים רבים קבעו כן פי על

 שנקר) אתה (נגד האופוזיציה איש רוזן מקם
 של בימיו כי התעשיה, בעלי בהתאחדות

למופת. הטקסטיל תעשית של סדתה היו למדן
 גלם, חמת חוסר בגלל נסגרו, כאשר

 אנשי קבעו שבועות, שלושה לפני המטוויות
 כפי (שהם, גולמית כותנה המטוויות בעלי

 פרץ צ״כ והתעשיה, המסחר שר אולם כך.
 בידי כי הכנסת במת מעל הודיע ברנשטיין,

 כפי (שהם, גולמית כתנה המטוויות בעלי
 אין וכי המצאה) את מגלים אינם הנראה,
המפעלים. לסגירת הצדקה
הא העתונאים, את כינסו המטוויות בעלי

 במסירת והתעשיה המסחר שר את שימו
 את לבקש הבטיח השר מסולפות. עובדות
 שאכן לו יתברר באם התעשיינים סליחת
בידו. היתד, טעות

ל שניתן הציבורי הפרסום נסתיים בזה
ל מכתב התץ השר כי רק ידוע תקרית.

 לא זאת תוכנו, בדיוק מה, המטוויות. בעלי
 בקשת הכיל לא שהוא רק ברור נתגלה.
סליחה.

 אל והתעשיה המסחר שר פנה בינתיים
השאל מועד יוארך :בבקשה הבטחון משרד

למדן. ישראל הפקיד של תו

אנשים
ה איש שנ ה
 באזני דבר שם הפך שמורק אמיל ד״ר
המו איש היה לא הוא אולם ישראל. המוני

 ושינאה בוז קיטוני עליו נ&פכו כאשר גם ני.
 שקט, נשאר חשף, שפשעיהם הגנבים מצד
מרירות. ללא שינאה, ללא

 ביקורת מכל הגדול המבקר שוחרר השבוע
 את קיפחה ממושכת לב מחלת אנושית.

חייו.


