
ז

במדינהעטורות) הזכויות 5(נתצפית
 יתבדו לונדון, לועידת הוזמנה לא שישראל למרות •

תועלה לא בסואץ הישראלי השייט שאלת כי הנבואות
י נ פ ה. ב ד עי  לשגרירי שניתנו וושינגטון, מלונדון מפורשות הבטחות לפי הו
 את שיפתח מפורש סעיף גם הסואץ בעית של הסדר כל יכלול שם, ישראל

ישראלי■ דגל נושאות אניות בפני התעלה
מאוחר בשלב קרבן יפול בתכסיס, רק יתקבל זה סעיף כי יתכן אולם

אל־נאצר. לעבד מערבי כוויתור יותר,
 ממשלת ראש אל־סעיד, נורי את להפעיל ינסו הבריטים •

הסואץ. מסבך פשרה של מוצא למציאת להם, הנאמן עיראק
 לזכות כנסיון מתפרשת עקרונית, צודקת מצרים כי שבועיים מלפני הצהרתו
 של ביקורו זה: בכיוון הבא האפשרי הצעד אפשרי. מתווךכ המצרים באימון

בקהיר. אל־מעיד
הסואץ. בעניין המערב הבטחות על רק תסמון■ לא ישראל •

מצד ישראל לדרישת תמיכה להשיג רציני מאמץ ״עשה הקרובים, בימים
של ביותר החזקים האוהדים מגושי אחד כיום המהוות האסיאתיות, המדיניות

 המנהל מיוחדת לשליחות לצאת עלולים לכך בקשר המערב. מול מצרים
 לבורמה, הכהן דויד וח״כ להודו איתן וולטר ד״ר החוץ משרד של הכללי

ה!אשון. ישראל כציר בעבר כיהן שם
 אלא הפואץ, בסיכסוד פעולה שום תנקוט לא ישראל •

בדבר. הנוגעים הגורמים בל כהשתתפות מעמיק שיקול לאהד
 בירות בשלוש שגריריו של פגישה החוץ משרד מתכנן לונדון, ועידת לקראת

בקו כדוגלים הידועים השגרירים ישתתפו בה זזי, ועידה של תפקידה המערב.
 במקרה אפשרית, ישראלית תגובה בדבר לממשלה ליעץ יהיה שרת, של המחון

לונדון. ועידת מתוצאות קיצונית אכזבה של
 מצד לבוא עלולה הסואץ, בעניין ביותר הגדולה ההפתעה •

כי סימנים ישנס כרית־המועצות.
 לאפשר מצרים לרודן תרמוז מוסקבה

בסואץ, ישראליות לאניות חופשי נדסבר
 המוצהרת, בעמדתו עקביות להוכיח כדי
 או״ם החלטות את עצמו על יקבל הואי כי

הח כבר שקיימת מאחר זה, בסיכסוך
 להתיר הדורשת הבמחון מועצת של לטה

בסואץ. ישראל לאניות חופשי מעבר

 מארוקו יהודי עלית בעית •
כחדשות. מקום לתפוס תחדל
 והקונגרס היהודית הסוכנות הנהלות
 כל כי למסקנה הגיעו העולמי, היהודי
יועיל. לא בענין מדיני טיפול
ב חדשה לסערה צפה •

 שוב ירושלים, עירית מועצת
 להקמת רשיון למתן בקשר

 בהסכמת יזכה שלא בית־כנסת
זה יהיה הפעם הראשית. הרבנות

 התנועה ראש פינקלשטיין, לואיס ד״ר
 שהיא אמריקה, יהדות של השמרנית
 הארתודוקסית היהדות בין הדרך במחצית

 ביתי להקים רשות שיבקש והריפורמית,
בירושלים. תנועתו של כנסת
 יצחק ח״ב של מפלגתו •

 פעולה כל תנקוט לא רפאל
המדהי הגילויים למרות נגת,
 מפלגת של המרכזיים ממנהיגיה אחד שחוא רפאל, אישיותו. סביב מים

 רבים אחריו לגרור עשוי המפלגה, בענייני מדי מעורה חמזרחי־הפועל־המזרחי
יופל. באס מצמרתה,

יועבר ברנם אדסון הגנרל או״ם משקיפי ראש כי יתכן •
. ו ד קי פ ת  ולמרות יסולק לא ברנם כי ונישנות החוזרות ההבטחות למרות מ

 ללחץ להיכנע האו״ם מרכו עשוי נוספת, בשנה הוארכה שרותו שתקופת
לסילוקו. חכללי הערבי

 מספר הקרקע על יעלו הקרובים בשבועות ישתנה. שוב הנגב נוף •
הארץ. בדרום וחקלאיות בטחוניות פירצות לסתום המיועדים ישובים,

 ארצות לכמה שרת משה של נסיעתו על ההודעות •
 עריכת לפני הארץ את יעזוב ילא שרת מדי. מוקדמות היו אסיאתיות

על ללחום יצטרך בה ואשר אוגוסט בסוף שתתקיים הקרובה, מפא״י ועידת
ענייניה. על מעשית השפעה רכישת ועל המפלגה בצמרת מקומו
דיוואלד כקרוב תבצע ישראל ממשלת בי הנמנע מן לא •

 המסחר משרד של סחר־החוץ חטיבת ראש צור, מיכאל מובהק: סימן אציה.
מחירם בין הפער של מוודזת בדיקה האחרונים בימים העביר והתעשיה,

לעליה יגרום שוב המטבע ערך פיחות מצרכי־הייבוא. של והרשמי הריאלי
הסחירים. של גדולה
יקום מס-הקניה, על-ירי בזמנו שהוחלף המותרות, מם •

תכשיטים תמרוקים, כגון מובהקים מותרות מיצרכי עד רק יחול הפטם לתחיה.
מסויים. סכום על עולה שמחירם ובגדים

במס־ההכנסה. נוספות קטנות הקלות צפויות זאת לעומת
החשמל חברת .250/סב־ לעלות עומד שלף החשמל השבץ •

 הסובסידיה את הממשלה תבטל זמן ובאותו תעריפיה, את להגדיל עומדת
לצרכן. החשמל מחיר טל 107־ בשיטור

העם
קיינוס או ט ב ס ש ה

ב תעלת־סואץ נשארה השבוע כל במשך
בר השיחה ובראש החדשות מהדורת ראש
 הניחושים השיחות, כל כמעט אולם חוב.

 האם אחת: לשאלה מסביב היו והויכוחים
הנשק? בכוח והצרפתים האנגלים יתערבו
 בישראל, השורר למצב אופייני זה -היה

 ביצבצה ביותר מצומצמים בחוגים רק כי
 האם לעשות? ישראל חייבת מה השאלה:

בכוחה יש האם הנשק? בכוח לפעול עליה
חדשים? באמצעים המקווה השלום את להשיג י

הוש ולא כמעט בישראל החיים מסלולי
 אלה. מצומצמים ויכוחים על־ידי בלל פעו
 ישראל היתד, באילו כסדרם, התנהלו הם
 אוקינאווה בין אי־שם השקט, באוקיינוס אי

ואיוו־ג׳ימה.

מדיניות
ד הויכוז־ו דו ה\

ומסגרת) הנידון שער, (ראה
ב בגין מנחם ישב ארוכים ימים ששה

 בזכרוך יפה-נוף ברחוב בלתי־מרוהטת דירה
המר הנוף על באפס־מעשה השקיף יעקוב,

 למרגלותיו. שהשתרע קיסריה, חוף של היב
הקטנה לדירתו חזר השבוע, הראשון ביום

כמסיבת־עתונאים מרצה בגין מנחם
כן!׳׳ — נגיד .אנחנו

 אסף פרוצה, אותה מצא תל־אביב, בצפון
למ החזירם הארץ, על שפוזרו הניירות את

קומם•
 גרם הכבד שהשרב שעה בבוקר, למחרת

 מנחש קם ולמכות־שמש, להתעלפויות בחוץ
דן, מלון של המקורר באולם־ד,ישיבות בגין
שלו. המוזהב שעון־היד את לפניו הניח

ו מקומיים לעתונאים הרצה שעה במשך
 ובמשפטים במלים שזורה בעברית זרים,

לפ הצעתו על ואנגליים׳ לאטיגיים רוסיים,
מצרים. נגד במלחמה תוח

 את שחידדו העתונאים, מצרי״. ״נחל
ה המיבצע פרסי את לשמוע וקיוו אוזניהם

 לא תנועת־החרות מנהיג אוכזבו. מוצע,
 ה־ של ציר־ההתקדמות על פרט שום גילה

 הדרושים הכוחות גודל על המוצע, מיבצע
 כמה קבע הוא אולם הפעולה. שיטת ועל

הצעתו: מבוססת עליהם עקרונות,

 לבין אקטיביזם בין קשר כל אין •
 פעולות־תגמול על הויכוח פעולות-תגמול.

 שנה. 22 לפני נסתיים יהודים רצח על
שלה. והאקטיביזם תקופה תקופה,

 ופא־ אקטיביזם בין הוא כיום הויכוח •
 פאציפיזם, עם קשר כל לזה אין סיביזם•

בת רק למלחמה, מוביל הפאסיביזם גם כי
לישראל. יותר רעים נאים
 לא חמורה שגיאה שגתה הממשלה •

 בזאת תתערב. שלא מראש שהודיעה בזד, רק
 המעוניינות המדינות לבין בינה חייץ יצרה

עבד של ההלאמה את לחסל חיוני באופן

למ האפשרות את מעצמה מנעה אל־נאצר,
בעולם. למטרותיה בני־ברית צוא

 לישראל שכדאי לחשוב היא טעות •
 המעצמות, שאר פעילות לגמר עד לחכות
מצ נגד צבאית בפעולה אז רק ולנקום

 עם יתפשרו הגדולות שהמעצמות אחרי רים•
יש פעולה לכל יתנגדו הן אל־נאצר, עבד

 היו שכיום בעוד לפשרה, שתפריע ראלית
יש בפעולה לתמוך יכולות המעצמות אותן

ראלית.
 העומדת מדינה ״כל בן־ברית? מיהו 9

ברי בפירוש: נכללה אויבינו.״ עם בסכסוך
 לבין בינינו מלחמה ״היתד, הגדולה. טניה

 ללכת אפשרות לנו יש אם אולם האנגלים•
כן.״ נגיד: אנחנו יחד, כברת־דרך

 לכל רשות״מעבר או בסיסים לתת אין •
 של במקרה אולם ישראל. בשטח זר צבא

ה המטות ״ידונו משותפת, צבאית פעולה
 יעילות לשם הדרושים בסידורים צבאיים

הפעולה.-
 צבאה, את להפעיל ישראל על הסיכום:

מצרי.״ לנחל תהפוך שתעלת-סואץ ״לפני
ה ל מ ה. ש ר ז  ביותר המאלפת העובדה מו

 הושמעה שלא היתד, בגין של תכניתו לגבי
 לטיפול אחרת תוכנית שום במדינה השבוע
צי גורם שום מפלגה, שום סואץ. במשבר

 נוגדת דרך הציעו לא מק״י, מלבד בורי,
שונה. או

 בחופשה. נשאר ישראל ממשלת ראש
 המרכזי הסגל כל למעשה שבת עמו יחד
 גם נהנו שחבריו הממשלה, ראש משרד של
 על המעשית האחראית החופש• מימי הם

 שרת־החוץ־מזד, היתר, הישראלית המליניות
מאיר. גולדה חודשיים,

היש מדיניות־החוץ לבשה הנהגתה, תחת
 היא ניטראליות. של מוזרה שמלה ראלית

 אל- לעבד מהפכניות הצעות שום הציעה לא
 לא לעזרתו, הפגנתי באופן חשד, לא נאצר,
 להשיג כדי הקשה מצבו את לנצל ניסתה
 מתוך כלום, עשתה לא פשוט היא שלום.
 טוב רושם יעשה שהדבר •אופטימית תקווה

בקאהיר.
ה החוגים לפניהם רשמו עצומה בהנאה
 דבר, את שיבח קאהיר רדיו כי רשמיים

 העשויות פעולות לעשות שאץ שטען על
 שכח אולם סואץ. בענין המערב את לשרת

ל כולו המיועד העברי, בשידור נאמר זה
 לא התחנה ישראל. נגד פסיכולוגית מלחמה
 בשידור אחת במלה אף הדבר את הזכירה
ה דעת־הקהל את הקובע שהוא הערבי,
 צנד של הרשמית עמדתה את מביע ערבית,

המצרית. רת־הקצונה
ה ע צ ה. ה ט ק הגי כל היתה למעשה ש

 שאי־ ,התקווה חסרת־רצינות• הישראלית שה
 לב את תרכוש לבדה סואץ בגזרת פעולה

 הגזרות שאר שבכל בשעה בה הערבים,
 כמעט היתד, בערבים, ללחום ישראל הוסיפה

 חוסר־הח־ של גילוי רק זד. היה מגוחכת.
 עקרוני קו לקבוע חוסר־יכולת של לטה,

 לעשות רצון כשאין לכאן. או לכאן ברור,
 אידיאולוגיה לכך למצוא תמיד אפשר דבר,

מושכת.
 ימי את שהזכיר חוסר־ד,יוזמה, בערפל

 מאד הרחוקים רציניים, חוגים פעלו שרת,
 מאד דומות הצעות שהציעו מתנועת־החרות,

 אחד הבדל רק היד, בגין. מנחם של לאלה
שבק ההצעות לבין אלה שקטות הצעות בין
 תנועת־דחרות: של מחצוצרות־ד,תעמולה עו
 נוספים, חדשים לכמה ההכרעה את דחו הן

ל מסוגל שאינו שמי סתומה תקווה מתוך
 בעוד להחלים מסוגל יהיה כיום, החליט

חודשיים.

ת1נ1עת
טרוריסטי□

אז אלפי מאות השבוע קראו ברטט״מה
 שלושה של תלייתם על ישראליים רחים

 שלא היד. אי־אפשר בקפריסין. לוחמי־חרות
 הלא-רחוק בעבר זה מסוג מאורעות לזכור
בארץ.
 בסגנון הידיעה את הודיעו העתונים כל

 יותר או פחות גדולה באהדה או ניטראלי
השכן• באי לתנועת־השיחרור

בו באופן דופן יוצא היד, אחד עתון רק
ב הידיעה את פוסס נ׳רוסלם הכתיר לט.

 נונלו סרוריסטים שלושח הראשון: עמודו
בקפריסין.

9*3 חזח חעולס


