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ט1 ש בין או טי וסדן פ
 מועצת־ בישיבת נוכח היה לא ישראל נציג

 על להגיב כיצד שדנה המצרית המהפכה
 ישראל קיבלה השבוע אולם עזה. תקרית

 הדו״ח צורת המצרית. התכנית על מלא דו״ח
התנק מוקשים, של בלתי־פוסקד. סידרה
שויות.

 על לגמרי. ברורה היתה המצרית התכנית
 עבד־אל־ גמאל קיוה זו ממושכת סידרה ידי

 להמריצה ישראל, עצבי את להתיש נאסר
 המצרים יהיו שהפעם אלא שניה. לפעולת־עזה

 חטיבות שתי כרגע חונות ברצועה מוכנים.
 סאנקים תריסרי כשני חיל־רגלים, של חזקות
 קצינים על־ידי שאומן מיוחד גדוד כבדים,

וחבלנים. תותחנים יחידות גרמנים,
 המצרים לרשות עומדת נוסף מסייע כנשק

ה הזהיר ששגרירה האמריקאית, הממשלה
 פעולת־ כל בפני רשמיה שרת משה את שבוע

 בפטיש המצרית ההתקפה בין נוספה תגמול
 ישראל עמדה האמריקאי, הדיפלומטי והסדן

 מחדש שהוכיח מבחן :מאד קשה במבחן
 הקיים המצב לחיסול עקבית מדיניות שבלי

בודדה. לפעולת־תגמול ערך שום אין במרחב,
 כדי בן־גוריון דוד בחר הזה הרגע את

 משתמעת שאינה בצורה השבוע, להכריז,
 את עצמו על מקבל הוא כי פנים לשתי

 למבצע הפעוייה את בהשוותו לעזה, האחריות
 ההבדל, תש״ח. בסתו המכות) (עשר יואב
 לפעולת־יואב :ג׳י. בי. הזכיר לא אותו
 לפעולת־עזה ברורה. מדינית מטרה היתד,

 היסר־ברירה, של פעולה היתד, היא — אץ
חוסר־פתרון. של

מפלגות
ה ד א נ בו ר

 שר־הבטחון- כי היה נדמה עין למראית
הצי הבמה מן כליל ירד לבון פנחס לשעבר
 נימוקי כי אם התפוסרויזו. לאחר בורית

הת הקהל, לידיעת הובאו לא ההתפוטרות
 נכשל שלבון ההנחה כמובנת־מאליה קבלה

 בתפקיד לכן קודם שנכשל כפי בתפקידו,
החקלאות. שר

 הנחה עם בשתיקה השלים שלא האחד
 שמועות פשטו השבוע לבון. פנחס היה זאת

 לעשות לבון עלול לפ-הן מדיניים, בחוגים
 שיגרום קיצוני מדיני צעד הקרובים בימים

 הפעולה לשעבר. מפלגתו למפא״י, רב נזק
 לשכנע נסיון :השלטון מפלגת של הנגדית

 תוכניותיו את לדחות המתפוסר השר את
הבחירות. אחרי עד לפחות

ה 111 ת שד ת פני תו
 מפא׳׳י בין הדיונים כל על נגזר עגום גורל
 : הבחירות שיטת בשאלות הכלליים לציונים

 שהגולל החסימה, אחוז של מיתת״נפל לאחר
 הקרד בשבועות סופית עליו להיסתם עומד
 גם ארוך לזמן במקרר עתה הונחו בים,

האיזוריות. הבחירות
 צפוי היה התוכנית התנפצה שאליו הקיר
 איזו־ שתיחום דרשה שמפא״י בעוד : מראש

 העליון, בית־הדין בידי ייעשה הבחירה רי
 להעניק עשוייה חלוקה לל כי הנחה מתוך

 דרשו הנכסף, היתרון את הקיים במצב לה
מוס איזורית חלוקת־שלל הכלליים הציונים

 לפחית להם שתיתן המפלגות, שתי על כמת
 שתי בין הקרוב. בעתיד לרוב להגיע סיכוי

פשרה. להימצא כמובן, יכלה, לא השאיפות

משק
ה ח ט ב ה ה מ ש הג ו

 לוי שר־האוצר שפע שעברה בשנה אם
 כסלי את להחזיר חייכניות הבטחות אשכול

 כאנד המסים משלמי מידי שנגבתה המקדמה,
 שלוש תוך האבטלה, לחיסול צעי־חירום

הב כי להוכיח הזדרז השנה הרי — שנים
 השום, מקליפת פחות בעיניו שוות טחותיו

 מיליון 9 :בישראל) למדי יקר שמחירו (ירק
 הפכו השכירים, מכיסי בעיקר שהוצאו הל״י,

 למילווה־חובה השבוע האוצר הוראת פי על
שנה. 25ל־ חדש

מח בין :המסים למשלמי מפוקפק פיצוי
הגרלה תיערך החדש המילווה איגרות זיקי

 עוד לבסס שתסייע נושאת־םרסי־ענק, שנתית
 : הנפוצה הישראלית הפסיכולוגיה את יותר

 — הכל את יקח האוצר כדאי, לא לעבוד
הגדולה. לזכייה ידיים בחיבוק לחכות מוטב

חינוך
ת ש ל ו ת ב בי חינו

מתוצ שנדהמה היחידה היתד, לא מפא״י
 (העולם המורים להסתדרות הבחירות אות
 משרד־ התרגש מכך פחות לא ).911 הזה

 בעד המצביעים שמספר החינוך־והתרבות,
 שהיה בעוד :הדהימו הקומוניסטים רשימת

 חברים שהם בודדים מורים על רק לו ידוע
 שנתנה ההצבעה הוכיחה במק״י, רשומים
 המפלגה חברי מספר כי קולות 235 לרשימה
חב אולם יותר, הרבה גדול המורים בשורות

 מ£ני מוצדק חשש בגלל בסוד נשמרת רותם
פיטורים.
מקי בהכנות משרד־החינוך החל השבוע

 לגלות כדי רחבות בילוש לפעולות פות
 שמורים להניח יש המצביעים. זהות את

 בשנה במקצועם עבודה ימצאו לא מסויימים
הבאה.

חיפה
ל ש׳ אנשי כ חו

 וחומאס פיאנו שלום מחרז, ששלום לאחר
 עיריית של העובדים מוועד סולקו ווינד
 כי שהכריזו משום יחד, גם וממפא׳־י חיפה
 להוראות לגביהם קודמת העובדים טובת

 פועלי מועצת יושב־ראש קראו — המפלגה
הפקי הסתדרות ומזכיר אלמוגי יוסף חיפה

 תא של דחופה לאסיפה כהנא אברהם דים
 את ללכד כדי בע־רייה המפא״י הפקידים
 הוז&נו התא חברי 340מ־ מחדש. השורות

הש למנוע כדי בקפדנות, שנבחרו ,200 רק
המורדים. תומכי של תתפות
 זאת, בכל באו הוזמנו שלא 140ה־ אולם
 הכירו שלא חברי־הוועד־לשעבר, נם ובתוכם

 חיל־ בעזרת בכוח, למנוע הנסיון בסילוקם.
למו כניסתם את הנמל, סלוניקאי של מחץ
 הצליח. לא התא, כינוס מקום המפלגה, עדון

 להשלים כד,נא אברהם היה יכול לא זאת עם
 נאום־שמחוץ־ ישא מחרז ששלום כך, עם

 עליו התגפל הוא — הכנס בפני לסדר־היום
 את אחריו שגרר דבר להכותו, והתחיל

המשתתפים. רוב של הפעילות מחאותיהם

 אברהם — בנסיגה הפתיים זה חדש כשלון
 מזל, משנה מקום משנה כי סבר כהנא

ההס אולם — לביתנו האסיפה את העביר
 הכביש את אבל המועדון. שממול תדרות

 רק הנסוגים, מפא״י עסקני עם יחד חצו,
 להעיז החליטו השאר חושי. אנשי מכל 30

(ומסו אילמת תמיכה בכך להפגין להישאר,
 בחומת שהסדק היה, נראה במורדים. כנת)

 בחיפה מפא״י של הבלתי־מעורער השלטון
 של הפעילה בעזרתה — והולך מתרחב
מפא׳׳י.

חגיגנת
זמני□ היו

 קשריהם כי הוכיח הבריגדה מצעד יום
 לחבריהם־ העולם ממלחמות החיילים של

 מאשר יותר הרבה עוד אולי אמיצים ליחידה
 השהות : צה״ל חיילי של קשרי־אחר־השירות

 רעות הולידה הארץ לגבול מחוץ ההדדית
 לאחר גם פג לא שטעמה ואמיצה, מסוגרת

ויותר. שנים עשר
 וסיפורי השכם על הדדיות טפיחות לאחר
 החיילים־ אלפי הסתדרו לאין־ספור, זכרונות
 הפרידות מנהגי החל יחידותיהם, לפי לשעבר

 למצעי, צה״ל, ליחידת עד הגאליפולאיים
 בניצוח חיפאית נערים תזמורת הובילה אותו
 להפיל שלא מאד שהתאמצה תשע בת ילדה

הכבד. הניצוח מסה את
 כשהתפזרו צעידה, של וחצי שעה לאחר
 להגן שוטרים עשרות נאלצו שוב, היחידות

 אליה המסוככת, המוזמנים במת על בתוקף
 ידו את ללחוץ בתקווה חיילים מאות הסתערו

 הידוע העברי, מהגדוד גרין דוד סארג׳נט של
 דמעות. מלאו שעיניו כשר־הבטחון, יותר
 אתה ״מד, :לעומתו צעק השורה מתוך אחד
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חיו הן השאלות לשלוש תשובותיך אם
 להמנות מוכשר אתה וגם יתכן ביות,

האויר. חיל של האויר צוותות אנשי בין
 הטיס מכלי אחד לידיך לקבל התוכל

 התוכל ? החיל של והיקרים המשוכללים
הטיס? בלימוד הכרוך בלחץ לעמוד

עתה. להשיב תוכל לא אלה שאלות על
חיל־ של ורופאיו בוחניו עליהן ישיבו
 להתקבל רצונך את שתביע לאחר האויר,
 הספר בית של האויר צוות מקורסי לאחד

לטיסה.
 בלשכת האויר חיל נציג אל פנה בינתים

 תוכל ממנו מגוריך, למקום הקרובה הגיוס
הנפ האפשרויות על מלאים פרטים לקבל
 את ללמוד העתיד כאדם בפניך תחות
הטיס. — העשרים המאה במקצועות היפה

 :הגיוס כלשכות האדר חיל נציג של המכלה ימי
 13.00-8.00 השעות כין פ״ת הגיוס לשכת א׳ יום
13.00-8.00 חיפה הגיוס לשכת כ׳, יום
 13.00-8.00 יפו-ת״א הגיוס לשכת - ד׳ ג׳, יום
13.00-8.00 ירושלים הגיוס לשכת - ה׳ יום
13.00-0.30 לשכועיים) (אחת רחוכות - ה׳ יום
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