
השמורות) הזכויות (בלתצפית נ י ד מ ב

הפסקת־ הסכמי כל רב• זמן יימשך לא כגבולות היחסי השקט •
 בשבועות במרחב בביקורו האמרשילד דג האו״ס מזכיר על־ידי שהושגו האש,

 שובו םע ביותר רחבים בממדים תוחרף המתיחות כעשן. יתנדפו האחרונים,
לניו־יורק. האמרשילד של

רצי הגברה : המלחמתי המתח את יעלו אשר הגורמים ואלה .
 צעדים וכן אחת, בבת ומצרים ירדן מסוריה, ופידאיון מסתננים פגיעות של נית

 בקלות להתפתח עלולות אלו התנגשויות הירדן. בערוץ העבודה לחידוש ישראליים
ממש. של למלחמה

 השמעת על־ידי מלחמה פרוץ למנוע ינסו ארצות־הברית .
 התיכון לים ישגרו זו, במסגרת הצדדים. שני כלפי חריפים איומים

 ארצות- ונשיא במקרה לפעולה, מוכנות שיהיו וחיל־נחיתה, צי של נוספות יחידות
פעילה. צבאית התערבות על יחליט הברית

האמ המים שגריר על־ידי תיעשה נוספת השהיה פעולת .
הסכמ את יתנו לא הערבים כי ברור שכבר למרות ג׳ונסטון. אריק ריקאי

 בקרוב, למרחב ג׳ונסטוך יגיע ישראל, עם משותפת השקאוה תוכנית לביצוע תם
 העבודות ביצוע את לדחות מטרתן אשר שיחות לנהל כדי

 הגורמים אחד את בכך ולחסל הירדן בערוץ הישראליות
במרחב. צבאית להתלקחות הרציניים

ול המרחב את לעזוב עלול אחר אמריקאי .
 אדוארד בישראל, אהצות־הברית שגריר למולדתו. שוב

 נשק לתת הסטייט־דיפרטמנם מסירוב מאד המאוכזב לאוסון,
הנוכחי. מתפקידו להשתחרר אפשרויות עתה מברר לישראל,
 מוושינגטון תוציא שישראל במקרה להתגשם, עלולה תוכניתו

באחר. ותחליפו אבן אבא שגרירה את

כישראל. בקרוב יבקר מאד חשוב אורח .
ב יבקר מיקויאן, אנדריי בריתהמועצות, ממשלת ראש סנן

 לא ישראל. כולל המרחב, מבירות בכמה הקרובים חודשים
הסעודית. וריאד עמאן בגדאד, :סיורו בתוכנית יכללו

יש לא המאפיות בעלי יתחדש. הלחם משבר .
 להם, שאושרה לכיכר. פרוטות חמש של התוספת עם לימו

 תביעתם לפחות. פרוטות לעשר התוספת הגדלת על יעמדו
מאפיות. ולהשבתת הלחם באספקת לשיבושים תגרוס

סי התחבורה. כשטח גם לצרות מוכן היה .
 במחירי העלאה לאשר משרד־התחבורה של המוחלט רובו

 התחבורה. בסדרי והולכים מחמירים לשיבושים יגרום הנסיעה
 הסיכסון אם הבינעירוניים. האוטובוסים קווי ייפגעו ראשונים

העירוניים. בקווים גם הדבר יורגש יותר, עוד יחמיר

לפ נקודות כעשר יעלה המחיה יוקר מדד .
הבאים. החודשים כשלושת חות
כ לשלם תיאלץ שוקולד, אוהב הנך אם •

ה מיצרך של מחיריו עליית עבורו. יוקר  להסתכם עלולה ז
 של ניכרת העלאה בגלל הנוכחי, ממחירו 40070 עד 3007ב־ס

הדרו וסוכר, קאקאו כגון הגלם חומרי על הממשלה היטלי
זו. לתעשיה שים

 והתני המצפונית חובתך את מילאת אם .
ל תוכל ספר, ביישובי כיצורים לעבודות דכת
 החיים כביצור גם אלה ליישובים כקרוב עזור

ב יכריז והתרבות החינוך משרד שלהם. התרבותיים
 תוכנית לפי תרבות. ומפעלי בתי־ספר אימוץ מפעל על קרוב

 בתי־ספר בעורף, ספר בבתי והורים מורים יאמצו זו,
הסדיר. לניהולם ויעזרו ספר

אביישובי
להבא. גם ישראל כתי את לקשט תוסיך הבהולה הקופסה .

 תמה אשר לישראל, הקיימת הקרן את לבטל הבלתי־פוסקות התביעות למרות
 ישראל, של הרגילות המגביות פעולות עם ולנחגה המדינה, קום מאז תכליתזז

 קיומו המשכת על הציוניים המוסדות הסכמת את להשיג הקק״ל מנגנון הצליח
נפרד. כגוף הקרן וקיום

כירוש העברית האוניברסיטה לרקטור יתמנה ידין יגאל .
 הצעיר לרקטזר גם בעולים, ביותר הצעיר לרמט׳־כל ,נוסף ישראל תזכה בזה לים■

ביותר.

חיים תל-אביב, .עירית ראש :אחרות אוניברסיטאיות חדשות .
 חוגים מצד הנסיונות כל למרות עירו, של האוניברסיטה טיפוחב ימשיך לבנון,

 להזיק לדעתם העלולה זו, אוניברסיטה של׳ הקמתה למנוע וחינוכיים ממשלתיים
הירושלמית. לאוניברסיטה

העם
? צינית ציונות

 יהודי הוא הציוני הקלאסית, ההגדרה לפי
 של בכספו שני, יהודי לארץ להעלות המבקש

 לטעון גם אפשר קל בשינוי שלישי. יהודי
 יהודי של מכספו החי יהודי הוא הציוני כי

 יהודי כביכול, להעלות, כדי לו הניתן שני,
שלישי.
 יכול הציונות תפקידי של זה ציני נוסח

שהתנ הדיונים לאור כאמיתי להיראות היה
 (ראה הכ״ד הציוני בקונגרס השבוע הלו

חר לעורר היה שיכול דיון כללו הם להלן)■
בלב. דה

הציו המגביות כל זאת. שכבל אלא
יהו של לגורלם הדאגה מן מתפרנסות ניות
בש מיידית, להצלה הזקוקים נרדפים, דים
 ארץ מארוקו, יהודי אלה היו האחרונה נה
ערבית• מלחמת־שיחרור התנהלה בה

שרת שר-החוץ
ארס שופט דמיון

 לעצמאות מארוקו זכתה שבינתיים אלא
 של שמץ אף גילתה לא החדשה והממשלה

 שויון־זכו־ הבטיח השולטן אנטישמית. נטיה
 היו מצידם והיהודים ליהודים, מוחלט יות

ה למשטר נאמנותם את להפגין מעוניינים
 אלפונ־ מארוקו, ציוני ראש :התוצאה חדש•

לקונגרס*. אפילו בא לא סבאח׳ סו
לע ניסה גולדמן נחום עדין. מצב זה היה

 ״אמנם : זהיר ניסוח על־ידי הבעיה את קוף
 ואף ליהודים שויון־זכויות השולטן הבטיח

זאת...״ שבכל אלא זו, הבטחה קיים

 כאלה פירורים על אולם חשאי. דיון
 את לא וגם המגביות, מנגנון את לקיים אין

 מהן. המתפרנסות המפלגות של הדמגוגיה
 ומעוררת, מבהילה גדולה, בסיסמה צורף היה
שר זלמן שלמה הקונגרס לאולם אותה זרק
 יהודים אלף 100 מיד להעלות :הדתי גאי,

מצפון־אפריקה•
לער יכלה היא מסוכנת. סיסמה זאת היתד,

 בתקופה מארוקו יהודי של מעמדם את ער
 אשליוודשוא בלבם לעורר ביותר, העדינה

חדשים. ספקות השולטן ובלב
הסוכ גזבר לה התנגד לגמרי אחרת מסיבה

ל כסף שאין ידע הוא יוספסל. גיורא נות,

מ שנעדר טוניסיה, ציוני לראש בדומה *
דומה. סיבה

 דויד השתתף הקונגרס לפני כי כזאת. עליה
 הנהלת של ישיבות יבשתי בחשאי בן־גוריון
הציו כספי כל את להעביר דרש הסוכנות,

 שרגאי המדינה. של הבטחון לצורכי נות
רבה• הצלחה ללא לכף, התנגדו וגולדמן

בע קיים מי :חשובה שאלה הזדקרה כך
ה היהודים למען הציונות — מי בשביל צם

הציו למען הנרדפים היהודים או נרדפים,
נות!

הממשלה
להד״ם שיטת

 חסידיו ? שדים קיימים לא או קיימים האם
 בתלמוד קשות. התחבטו מקוצק הרבי של

 הרמב״ם אך תכופות. לעתים השדים מוזכרים
 :הרבי החליט שדים. שאין בפירוש קבע

 שדים, שאין אמר שהרמב״ם רגע ,מאותו
שדים.״ אין

 אינו שהשד מזמן גילתה ישראל ממשלת
 את בתוקף מכחישים רק אם כך, כל נורא

 בחזית תחילה הופעלה זו שיטה קיומו.
 טען בן־גוריון דויד : העם לטובת החיצונית

 ב־ האקגללואמריקאית ,חקךרה1חעדת־ בפני
 .ארגון קיום על מושג שום לו שאין 1946

 להד״ם שיטת הופעלה המלחמה בימי ההגנה.
או״ם. מפקחי נגד בהצלחה

 שאותה ישראל מנהיגי גילו שמאז אלא
 כשגילה הפנימית. בחזית גם טובה שיטה

ל מלחמה פרצה כי לראשונה הזה העולס
 שרת משה ראש־הממשלה בין ולמוות חיים

 בשצף הדבר הוכחש לבון, פנחס ושר־הבטחון
ב לבון שסולק לפני מעטים שבועות קצף,
 באלפי הופעלה שיסה אותה מחפירה. דיר

אחרים. מקרים
 שיטת הגיעה השבוע ולנאץ. להבאיש

 קטנה ידיעה לכך גרמה חדש• לשיא להד״ם
 מלפני ),965( הזה העולס של סנסציונית אך

 בין סודי הסכם קיום על שבועות, שלושה
ל שרת הבטיח לפיו והדתיים, שרת משה
 דתיים, לעסקנים בשרות״החוץ משרות מסור

 בממשלה, שלו בקו דתית תמיכה תמורת
בן־גוריון. קו נגד

ב למרחב גם החל זו, ידיעה פרסום עם
 אמיתותה. את ווידא משלו, עצמאית חקירה

 ימים כעשרה בהרחבה, אותה פירסם הוא
הזה. בהעולס הפרסום אחרי

 לעתון בכנסת שרת משה השיב השבוע
 :ביותר חריפות היו המלים הקואליציוני.

 שופע דמיון פרי סופו... ועד מראשיתו ״כזב
 את ביזה העתון ולנאץ... להבאיש ארס...
העברית....״ העתונות כבוד את וחילל עצמו

ה מ ת. ב לו א  שנציגיו לעתון כנאה ש
 בחריפות למרחב הגיב לא בממשלה יושבים
 ההסכם, על שחתמו, הדתיים, נציגי גם דומה.

 שרת למשה הציג לא איש פה• בחצי גימגמו
 תשובות שחייבו המעשיות, השאלות את

:למשל לענין,
 במזנון אקראית שבשיחה נכון האם •

רוזנ שלמה וישראל רפאל יצחק עם הכנסת
 כזאת, לשיחה המקום זה שלא טענת ברג

? במשרדך לבקר אותם והזמנת
כ להזמנתך נענו שהשניים נכון האם •

? ימים כמה עבור
 על דובר זר, שבפגישה נכן'ןן האם •

? החוץ״ משרד ״בקו הדתיים תמיכת
 למרות כי טענו שהשניים נכון האם •

ב שלך בקו הדתיים של המתמדת תמיכתם
 דומה יחס מגלה משרד־החוץ אין ממשלה

? הדתיים כלפי
ל מוכן אתה כי שהודעת נכון האם •

 חוץ, למשרות דתיים עסקנים של שורה מנות
 הדתיות המפלגות על־ידי שתוגש רשימה לפי

? בקואליציה
 השרים עמדת את ששיבחת נכון האם •

 שלו ורמזת מדיניות־החוץ, בענייני הדתיים
 גורם הדבר היה בן־גוריון קו משתלט היה

? לצרות
 שיחה באותה ביניכם שסוכם נכון האם •

ל דתיים מועמדים של רשימה לך שתוגש
? החוץ בשרות משרות

 קיבלת אחרי־כן ימים שמספר נכון האם ,
 י־ בשיחה׳ למוסכם בהתאם כי שקבע מכתב
 בממשלה הדתיים הנציגים כי שנתברר לאחר

 משרד־ לקו בלעדית תמיכה נתנו ובכנסת
 למי־ מניעה שאין החותמים חושבים החוץ,

 זי' הציבור משורות מוכשרים מועמדים נוי
? בשרות־החוץ למשרות דתי
 שמות 30 כלל מכתב שאותו נכון האם •
רו־ אשר עורכי־הדין ביניהם מועמדים, של


