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בארץלחיותיכוליםואנחנוארצנותהיהשהיאכפיממש

"לאעולמוהשקפתתמציתאלהמשיךמכאןאיתם".

עמים".לשנימדינותשתילהישלט.ולאלשלוט

ד"רניסחבאו"םשתאושרלפנישנה51בינואר

שתיהחלוקהתוכניתאתממקורביויעקבסוןויקטור

בקונפדרציהלירדןממערבוערביתיהודיתמדינות

מישוריהיוהיהודיתבמדינהערביות.מדינותעודעם

עמקהתחתוןוהגליליזרעאלעמקזבולוןעמקהחוף

הערביםהמזרחי.העליוןוהגלילהירדןעמקשאןבית

ירושובגליל.בשומרוןביהודהההרשדרתאתיקבלו

ההצעהכונתהמהרהעדהקונפדרציה.בירתתהיהלים

"הבשרעקרוןעלשתתבססויצמןסיעקבסון""תוכנית

העצמותליהודיםהעמקיםכלומרהבשרוהעצמות"

לערבים.ההרשדרתכלומר

מגהחלוקהלמעןויצמןשללעשייתומאלפתדוגמה

מוסוליני.בניטועםמגעיופרשתהיאוריינהרץגולנילים

חלוקתילפתרוןשנטההדוצ'העםהצ'יףשוחחפעמיים

הראספגישתואת.64391ובפברואר3391באפרילבארץ

מוסולינישלחבירתולאהשנייה.אתלאאךהסתירשונה

שהמוסמאחרההעלמה.ביסודעמדהכךאחרלהיטלר

מצגלייצרביקשהחלוקהאתאישרולאהציונייםדות

אחרת.הייתההאמתאבלהרעיון.בעלהאיטלקיכאילו

החלוקה.רעיוןאתמוסולינילבניטוטפטףויצמןחיים

בוויצמןדוחקהדוצ'הצוטטהשנייההפגישהבסיכום

הערבים.עםדיברתיכבריהודית.מדינהלהקים"עליך

לדגדול.רעיוןזהירושלים.משאלתלנבועעלולהקושי

ארכימדית".תמיכהנקודתהיאקטנהאפילומדינהעתי

המרדאתלחקורמתכנסתפילועדתשנתייםכעבור

הואבמוסוליני.שנהגכפיבחבריהנוהגויצמןהערבי.

שיפלילועקבותלהשאירבליהחלוקהאתבמוחםשותל

אותנוימצאפשרהשיציע"מיהציוניים.במוסדותאותו

פרופ'קופלנדרג'ינלדהוועדהלאישאומרהואמוכנים"

פעמייםכךעלחוזרהואמאוקספורד.בינלאומייםליחסים

יכולבריטיכנציגאתההחלוקה.על"דברלורומזובעצם

יכול".איניהעולמיתהציוניתההסתדרותכנשיאאני

היישואתולראותמירושליםלצאתבוועדההאיץהוא

תוכניתפישעלעמקיישוביהיורובםהעבריים.בים

האחבהופעתוהיהודית.במדינהלהיותעמדוהחלוקה

להפתשעטה.המדיניתהמסיכהאתשכחכאילורונה

משךמכאןהמיקוח.לשלבועברמפהשלףהנציגיםעת

"הרים".מול"עמקים"יעקבסוןברוחדיוןאלאותם

ההריםלמרגלותקולציירשאפשראמרהחבריםאחד

מדינתליהודים.והשמאללערביםהולךהימיןולומר

משולשהסכם"אםהגיבויצמןהעמק.ומדינתההר

המיהיהוזההשגהברהואיהודיסבריטיסערבי

מאיתנושיידרשמהדיוןכמשתמעחלוקה

הציוניתההסתדרותנשיא
מאוהבהיההעולמית
והתקשהרובינאבחנה
שלחפעםזאת.להסתיר
שקיבלמיובשפרחלה
כתבפעםבארץמאמו
מכתבךאת"כשראיתילה
בפעמונים".לצלצלרציתי
וריחףכחולםהתהלךהוא
ומאוהבקרועכענן.

ליקטהאחרותהגברותאת
העםבשירותבתחנותיו
בתוהייתהלולההיהודי.
עשירבנקאישלהנשואה
להגרגרמניהליהודישסייע
לאוניהיטלרעלייתעם
הפדרציהראשאשתהייתה
אליסבגרמניההציונית
החותנתהייתהפטרסוןאיווי
וינגייטצ'ארלסאורדשל

ועדתבחבריהאיץויצמן
היישוביםאתלראותפיל
יישוביהיורובםהעבריים.
תוכניתפישעלעמק
להיותעמדוהחלוקה
בהופעתוהיהודית.במדינה
אתשכחכאילוהאחרונה
שעטה.המדיניתהמסיכה
שלףהנציגיםלהפתעת
המיקוחלשלבועברמפה

חנהרובינא רומןסוער.

בןגוריוןדודבמלחמה.ניצחבקרבהפסיד



לשלום".תרומתנותהיהזאתמצדנו.בבעיהתיתקלולא

המסקנהאלוירדויצמןשלהמפהאתלקחקופלנד

פלשתינהובחלוקתהמנדטבסיום"מדוברהמתבקשת:
במישור.בלגיה,כמועצמאית,יהודיתמדינהלשתיים:

האםעצמאית".ערביתמדינההירדןובעברהארץבשאר

שבוהכימאיאחרים?בידינעשתהשמלאכתוויצמןחש

שהניסוילהבטיחיסודעודלמבחנהלהוסיףשיש"נדנד"

יפה.יעלההציוני

עמקוזועפת.גשומההייתה,1937בינואר16שבת,
שלאמהבוציות,והדרכיםספוגהיההמערבייזרעאל

אנ־ג׳נטלמןלפלוטהדורהבריטיתלמכוניתהפריע

גלי
$TS1$אנגלי$TS1$

$DN2$אנגלי$DN2$עמדהפילשוועדתקודםיממהלנהלל.בכניסה

ויצאלמגפייםקופלנדרג׳ינלדהחליקללונדון,לשוב

הואויצמן.גםהגיעקצרהלאשעהלאחרהרפתות.אל

הבריטי.עםבוונבלעהמזכירותלצריףנהגואתכיוון

ויצמן,מיד.עזבקופלנדשניהם.יצאושעתייםכעבור

הת־מקופלנדסחטכיכנראההביןמהתרגשות,סמוק

חייבות

$TS1$התחייבות$TS1$

$DN2$התחייבות$DN2$הסופיבדוחהחלוקהרעיוןאתלהובילאישית

היהודים",למדינתהיסודאתהנחנו"היוםהוועדה.של
אתיסדתי"בבאזלכתב:הרצלסביבו.למושבניקיםאמר

במושבצריף,שבאותוהרגישויצמןהיהודים";מדינת

לחזוןטריטוריאליתרגוםנתןבארץ,הראשוןהעובדים
אתלחלקהמליצהאכןהוועדהבמסקנותיהההרצליאני.

שתהיהישראלערביילמדינתהמנדטוריתישראלארץ

במישור.יהודיתומדינההירדן,עברמאמירותחלק

החזון.מחיראתויצמןשילםהמשפחתיבמישור
ביתיהיהלאלנואבללאומי,ביתיהיהאולי"ליהודים

הוויצמנים,שלבכורםבנג׳י,נגעלאמובמכתבבכלל".
משפח־ועידהלכנסמייעץהואהאישית.הטרגדיהבלב

תית

$TS1$משפחתית$TS1$

$DN2$משפחתית$DN2$מייקל.הצעיראחיוגםישתתףשבהציוניתלא
ייפתרוהזאתהמשפחהשלהבעיותשכלמציע"אני

חשדנותשלושהאטמוספירהכולםביןידידותיתברוח

לאכנראההוועידהולתמיד".אחתתסתייםאמוןוחוסר

העגום.למצבאחריותלקחהאבאךהתכנסה,

בכורו.לנפשלהציץטרחלאמעולםויצמןחיים

הטבע,מדעיילמדשבנג׳יקבעכאשרחשבעצמועל

הבןכמובן.גבוהיםבציוניםויסייםכמובן,בקיימברידג׳
היהכךאביו.שלהאקדמיתשאפתנותובנחשוליטבע

ניסהאביוהמלחמה.בעתהבריטילצבאכשהתגייסגם

הואאךהמודיעין,אוהכימיהבענףשירותלולסדר

לארטילריהבנג׳יגויסהנאציהבליץערבבשניהם.נפסל
לקהבריטניהעלההפצצותכשהתחילומלכותה.הודשל
ושוחררבסאות׳המפטוןחוליםבביתאושפזקרב,בהלם

משירות.

שלמאווייואתהגשיםמייקלהצעיראחיולעומתו,

ורדיו,חשמלבהנדסתקיימברידג׳אתסייםהואאבא.

שיטתפיתוחועלמפציץצוותעלפיקדלטייס,הוסמך

ורהאתהפךשירותומכשירים׳(.)׳נחיתתעיוורתנחיתה

האבהמילה.מובןבמלואלבריטיםמפרו־בריטיםוחיים

מילותיואתכששיגראישיתאליומדברשצ׳רצ׳ילחש
רביםהיולא"מעולם:raf^טייסיעלנשכחותהבלתי

כך".כללמעטיםכךכלהרבהחייביםכךכל
צוללותלאתרוצוותומייקלנשלחו1942בפברוארב־5

וכעבורהחטיאו,הסמיכההעלטהעקבולהטביען.גרמניות

להוריוטילפןבפברוארב־01הביתה.שבובאווירשעות10

פרי־כמוהיאטלפונית"פרידההשיחה:אתורהזכרהוכך

mam ויצמןשלהמעבדהבעברית.התקשהאנגלית,דיברביידיש,התבדחברוסית,חלם

כךכלישיוצאת.שהרכבתלפנירגערכבתבתחנתדה
נותרולאמחשבהמכלריקהחשהאתאךלומר,מההרבה

שלאלאלתודהפניך.עלהרגילבחיוךבידךלנופףאלאלך
ביוםאשלחהטלפון.דרךהאלההפניםאתלראותיכולת

תמשיךשוקולדחשמלי.ומגהץשלךהכביסהאתחמישי

מיכאל".אותךיברךאלוהיםבקביעות,לקבל
מספרויצמן,עוזרמייקלסרןהמריאבפברואר11ב־

בפי־צעיריםכשחמישההאחרונה.לגיחתו,74356אישי

קודו,

$TS1$,בפיקודו$TS1$

$DN2$,בפיקודו$DN2$במפרץגרמניותצוללותולהטביעלהפציץיצא

לע־מעלהברזלמפלצתאתשייצבולאחרביסקאיה.
ננים,

$TS1$,לעננים$TS1$
$DN2$,לעננים$DN2$שמייםדרךואז,משימתם.סעיפיעלמייקלחזר

אתלהבקיעהחצי־כבדהסיורמפציץהתחילדחוסים,

המנועיםואחדעזפיצוץנשמעב־03:32היעד.אלדרכו

הודיע:ב־55:32לבסיס.לשובהחליטמייקלהשתתק.

יותר.ממנושמעולאומאזבים","נוחת

דורצ׳סטרממלוןוחייםורהיצאובצהרייםלמחרת

בדרכםלליסבוןמשםלהמשיךכדילבריסטולבלונדון

בנה.למייקלורההבריקהלבריסטולכשהגיעויורק.לניו

נחתכךאחרשעהכחציקרא.לאכברהזההמברקאת

הוויצמניםשלבהיעדרםמהטייסת.מברקבדורצ׳סטר

בבריסטולבמלון.הואאףשהתאכסןלחברכנראההועבר

כשהתיישבושכול.ללאאחרוןבלילהוחייםורהנרדמו

להודיע"מצטעריםלטלפון.ויצמןנקראבוקרלארוחת

מבטיחיםמבצעית.ממשימהשבשלאלאחרנעדרשבנך

בסנטאשר502טייסתמטעםבהודעהנאמרלעדכן",

ללונדון.מידשבוההוריםקורנוול.במחוזאוול
מיד.אליהםנצמדההנאמנה,"באפי"דגדייל,בלאנש

לאבן.הפכה"היאבאפי,תיארהקפואה",המסכנה"ורה
הב־מהטייסתבעצמו".שולטלגמרי.טבעינראהויצמן

טיחו

$TS1$הבטיחו$TS1$

$DN2$הבטיחו$DN2$ויגי"אתלמצואהכלעושיםכי"(Wiggy),כפי

אלהזאתההתחייבותאתאימץויצמןלו.קראושהכל
בחודשיםהמתעתעתתקוותושתהיההיאנפשו.תהומות

דייגיםספינתואוליבשבי,נפלמייקלאולימעורפלים.

בצרפתמסתתרהואואולימהיםאותומשתהצרפתית

שי־הודיעשכך,כיווןבספרד.בכללהואואוליהכבושה

שוב

$TS1$שישוב$TS1$

$DN2$שישוב$DN2$.יורק.בניוהואשבוע־שבועייםתוךלעבודה
טסשבובנתיבלליסבון,שובהמריאוהוויצמנים

ויצמןקיבליורק,בניוכשהיההאחרונה.בפעםמייקל

לעלותהמאמצים"כלהאווירייה:ממשרדמטלטלמברק
נותרהלאתועלתכחסריהתבררובנךשלעקבותיועל

להרפותסירבויצמןבחיים".הואכיקלושהתקווהאלא

ובמלואזה,ולמרותהקיצין.כלשכלולואמרגופואך
הציונות.אתלעבודשבהמוגבלת,תנופתו

הולדתויוםלרגללושניתנההרצלשלטבעתאצבעו
היאזו,טבעתהנושאתהזו,שהידמקווה"אניה־56.

עםקבלכך,היהודית".המדינההקמתעלשתחתום

המדינה.חוזהשלליורשוויצמןאתוייזהכתירועדה,

מתהפכת.כשבטנושםישבאחדאישאבלגעש.האולם

המחווה.אתלשאתהתקשהפשוטבן־גוריוןדוד

מנהיגים?שניביןההתכתשותהתחילהכך

מה־העולהההנחהאתבצדלשים"ישגולני:מוטי

שאלה
$TS1$מהשאלה$TS1$

$DN2$מהשאלה$DN2$שווה".עוצמהבעלישנייםביןבוויכוחשמדובר

כלומר?

ה־02.שנותבסוףהפוליטיכוחולשיאהגיע"ויצמן

אלצמחהואההסתדרות.מזכירבן־גוריון?אזהיהומה

חזקהיהויצמןאזגםאבלוה־04,ה־03בשנותכוחו
הציונית".בתנועהממנו

חרשומתוסכלבודדבבילטמור,כינוסאותולפני

מביקורו.התרגשממשלאאישאמריקה.אתבן־גוריון
ויצמן,שללסוליותיוזריםשטיחיםנפרשוזה,לעומת
העל־אתאיכשהובלעבן־גוריוןהסוכנות.הנהלתיו"ר
בון,

$TS1$,העלבון$TS1$
$DN2$,העלבון$DN2$האיפוקיכולתאתריסקהטבעתשאותהכנראהאך
ויצמן.מולדו־קרבדרשוייזעםסכיניםבפגישתשלו.
טוב־נפילתנודעהשבוביוםפוליטית.ימותהמפסיד

רוק

$TS1$טוברוק$TS1$

$DN2$טוברוק$DN2$רומלאםשיתבררעדהעימותאתלדחותוייזהציע
עלגםכנראהשידעבן־גוריון,א"י.בואכהבמצריםצפוי
בתוקף.סירבמייקל,היעלמות

במנהטןלרבנותהרפורמיהספרבביתבחדרוןהיהזה
ויצמןהצהריים.אחרדו־קרבשופטים.שמונהולעיני
וייסגל.מאירמקורבוכתףועלמקלועלנשעןהגיע

ראשון.ושלףפשוטה,בחליפהבגפו,הגיעבן־גוריון
ויצ־טען:שמולוהאקדוחןאלפעםולולהביטמבלי

מן

$TS1$ויצמן$TS1$

$DN2$ויצמן$DN2$מולרךהואהציונית.לתנועהרעוזהלבדופועל
יחדללאאם"לא".להםלומרמסוגלואינוהבריטים

לפיטוריו.ייקרא
ההדק:אתויצמןסחטהדיבורזכותלושתינתןמבלי

להיפגש.לומותרמיעםלאשרמאישיבקשלאהוא

"הגווייהפוליטי.רצחשסופןמהזיותסובלבן־גוריון

בן־גו־יקרה".כךאם"תשמחעצמו,עלהצביעהזאת",

ריון

$TS1$בןגוריון$TS1$

$DN2$בןגוריון$DN2$:והס־משליטהיצאהדיוןהפיהרר"."אתההחזיר

תיים

$TS1$והסתיים$TS1$

$DN2$והסתיים$DN2$העי־החלטה.ללאבן־גוריוןלתביעתבניגוד

ניים

$TS1$העיניים$TS1$

$DN2$העיניים$DN2$אישויצא.קםבן־גוריוןבוויצמן.נתלוהאוהדות

כשויצמןכך,אחרשניםשבעהדלת.אלאותוליווהלא
אתבן־גוריוןינדבמתפקד,לאוכמעטחולהלנשיאיהיה

דברינו.בראששצוטטההצהרתו

ציוניתועידהכונסהיורקבניושנחתלאחרכחודש

ד"רהרבנעילה,לקראתבילטמור.במלוןאמריקאית

לבמההזמיןארה"ב,ציונישלהגדולהפטרוןוייז,סטפן
עלענדמאורגנת""ספונטניתבמחווהויצמן.חייםאת

הקמתעלהכריזכשבן־גוריוןתש"ח.באיירה׳שישי,
במלוןאפלוליבחדרתשושמוטלהיהויצמןהמדינה,
ריאתימגודשסבלהואיורק.בניואסטוריה""וולדורף

אפילוכילקירהפנהפניואתאותו.ייסרוועיניוכרוני

ובישרה:נכנסהורהלשאת.התקשההמעומעםהאוראת

7ע"מויצמן,בית"מעריב",ארכיוןס17טן,אריקצילומים:



מע־הייתיאניאך׳ישראל/שמהמדינה,על"הכריזו

דיפה

$TS1$מעדיפה$TS1$

$DN2$מעדיפה$DN2$."עלהעומדיםאלהודעההכתיבויצמן׳יהודה׳
בן־גוריוןאתבירךאביב.בתלההיסטוריהשלהגמרקו
ראשהודיעבמאי,ב־51למחרת,הזמנית.ממשלתוואת

אזכיראיתנו,החיים"מאלהלישראלים:הטריהממשלה

משרהנושאהואאםביןאשרדגול,אדםשלאחדשםרק

אםוביןלדעותיומסכימיםאםביןלא,אםוביןרשמית

בחייםאישאיןאשרהעם,בכירתמידנשארהואלא,

והמ־היישובייםהכיבושיםלכלכמותותרםאשראיתנו

דיניים

$TS1$והמדיניים$TS1$

$DN2$והמדיניים$DN2$גולניויצמן".חייםד"רזהוהציוניהמפעלשל

לבוכשלמגינתבבילטמור,וייזשעשה"אתוריינהרץ:
והכתירהרצלטבעתאתלוויצמןהעניקבן־גוריוןשל

עצמו".בן־גוריוןעתהעשהליורשו,אותו

שעודלוויצמןהנאמנהבאפיהבטיחהבמאי15באותו

לעול־והלכהבהכתרתו,לראותורוצהשהייתהטוב,יהיה
מה.

$TS1$.לעולמה$TS1$
$DN2$.לעולמה$DN2$המ־כהגדרתביותר",הבכירהיהודייההלא"הציונית

חברים,

$TS1$,המחברים$TS1$

$DN2$,המחברים$DN2$מדינההיהודית,המדינהשלהראשוןביומהמתה

בהכרזתנכללהבלפור,ג׳יימסארתורדודה,שהצהרת

למראשותיהאביבמתלהטלפוןצלצללמחרתעצמאותה.
הזמנית".המדינהמועצתלנשיאנבחר"ויצמןורה:של

"עלשאל:הוא"ברכות".ואמרה:למיטתוניגשההיא
ישראל".שלהראשוןהנשיא"אתהענתה:והיאמה?",

נשיאהביתהלהחזירהאודיסאה:ראשיתהייתהוזאת

שנבחרבריטיכאזרחמלחמה.כדיתוךהעולםמקצה

נמנעבה,מכירהאינהשבריטניהמדינהמועצתלנשיא

נהתהואלונדון.דרךלישראליורקמניולעבורממנו

והפרו־המתפוררתבריאותובגללבהונתקעבשווייץ

טוקול.
$TS1$.והפרוטוקול$TS1$

$DN2$.והפרוטוקול$DN2$יש־תעבורהכליעללארצולהגיעעליוכנשיא

ראלי
$TS1$ישראלי$TS1$

$DN2$ישראלי$DN2$לרשותהיוולאכמעטוכאלהלמהדרין.ואזרחי
תחשוףפןבחשבוןבאהלאוהפלגההלוחמת.ישראל
קמה,שבקושיישראלהמצרי.היםחיללמשהתותאותו

במ־בנבצרוהלכודוכברנבחרשבקושינשיאמקבלת

עונו

$TS1$במעונו$TS1$

$DN2$במעונו$DN2$לפניי"מצאתיז׳נווה.בואכהלמאןאגםגדהעל
בכוחותצעדלעשותיכולשאינועיוור,חציזקן,אדם

אישסיפרשלשום",כתמולבשיחהערעדייןאךעצמו

בשווייץ,ויצמןאתשביקרשנהבימרדכיהעמקמשמר
אלההיושלמים.שבועותבמשךידיעהכלבלי"עזבוהו
הראשון׳הנשיא׳אתלראותלמאודעדקשיםרגעים
לתתעלינוכךהאםבובה.שללתפקידנדחףוהואשלנו.
ישעזוב.בודד,גלמוד,הגויים?ביןלהופיעשלנולנשיא

מרובה".המתיחותכימהרלעשות

נוסעים.למטוסאותוומסביםתובלהמטוסמגרדים

רמזדודהתחבורהשרבהוראתכחול־לבן.אותוצובעים

יש־שלהלאומיתהתעופהחברתעל"אלעליו:מציירים

ראל",
$TS1$,"ישראל$TS1$

$DN2$,"ישראל$DN2$ולארבעתהטיסמהנדסהנווט,הטייסים,לשלושת
תו־מה"לממתנדבינשיםושתיגבריםשני"הדיילים"

פרים

$TS1$תופרים$TS1$

$DN2$תופרים$DN2$בחדרהמעופף"."הגמלסמלעםכההבכחולמדים

ויצמןוחייםורהמוותריםז׳נווהשלהתעופהבנמלקטן
אזרחותבקשתטופסיממלאיםהבריטית,אזרחותםעל

הטקסראשו־2.מספדזהותבתעודותוזוכיםישראלית
ר־צ־חייםאתמשביעסימון,)מיכאל(פרץהחוץ,במשרד

מן

$TS1$רצמן$TS1$

$DN2$רצמן$DN2$לאחרבבוקר,בחמשהזמנית.המדינהמועצתלנשיא
מטוסנחתההאפלה,תקנותבשלבהשיכההמתינושמאות

ויצאנוף,תללימיםעקרון,הצבאיהתעופהבשדההנשיא

ברחובות.ויצמןבמכוןלביתו

השניםארבעאלנפילתוריסוק.נחיתתהייתהזאת

מאוד",קשהמשברעובר)חיים("ח׳בחייו.המיותרות
כךומשוםנדרשאורצוישאינוחש"הואורה.אבחנה

ומפחידהמזעזעתלהלם,לישגורמתנגטיביותמפגין

חסרחששהואבטוחהאנישלי?היקרלח׳קרהמהאותי.

למ־לבכותרציתידם.שותתוליביאותומבינהאניערך.
ראה

$TS1$למראה$TS1$
$DN2$למראה$DN2$נשברוהואביחידותאיתושוחחתישלי.היקרח׳

ולהיותכזהגילעדלחיותצריךמדועבכינו.שנינוובכה.
הרהיטים)ללונדון(.הביתהמתגעגעיםשנינורצוי?בלתי

בייאוש".עליהםמתרפקתואנימלונדוןמגיעיםשלנו

במלואהכרוניתהריאותדלקתפרצה1950בשלהי
סיפראצלושביקרקק"ל(,)מראשיויץיוסףאכזריותה.

לו.כואבאבלרע,לאאמרלשלומו,"שאלתיוליומנו:
׳המדינה׳".ענה:מה?שאלתיו

ביןלהתרגשות.סבלביןנודדלאטו.גוועויצמןחיים
1952בחורףלצאת.להתלבש,לקום,הרצוןלביןאפתיה

כנשיאהכיהנהשלמעשהורה,אתלעתיםזיההלאכבר

שלהלחדרסמוךשלוהשינהבחדרבאהסוףבפועל.

בנו־בבוקר5:40הייתההשעהבביתם.השנייהבקומה

במבר

$TS1$בנובמבר$TS1$

$DN2$בנובמבר$DN2$1952.

אותו?אהבת

געגועביישאותו.שנאתילאאבל"לא,גולני:מוטי

ויצמן".שלמסוגולמנהיג
כלומר?
בז־תומךאוניברסלי,גםמלא,ציוניגםשהוא"לאדם

כויות

$TS1$בזכויות$TS1$

$DN2$בזכויות$DN2$,טריטו־בדיאטהאךלאומיבמקסימליזםהפרט

ריאלית,
$TS1$,טריטוריאלית$TS1$

$DN2$,טריטוריאלית$DN2$איתו,להזדהותמשהובושישלאדםמתגעגע

אותו".שמחזיקזההואהשלטוןשלא

איתו.ביליתשניםעשר

ופ־ה־08משנותאיתובילהריינהרץיהודה"עמיתי

רסם

$TS1$ופרסם$TS1$

$DN2$ופרסם$DN2$אני.(1922־1874)המוקדםויצמןעלכרכיםשני

ב־8002".הצטרפתי

קשה?ממנווהפרידה
בביתלגורשלושהיכוליםזמן׳כמהשואלת:"זוגתי

אחד?׳".

ורהנרדמובבריסטול

אחרוןבלילהוחיים
כשהתיישבושכול.ללא

ויאמןנקראבוקרלארוחת
להודיט"מצטטריםלטלפון.

שלאלאחרנטדרשבנך

מבצטית.ממשימהשב

נאמרלטדבן",מבטיחים

502טייסתמטטםבהודטה

קורנוולבמחוזאשר

טנדבולטימורבווטידת

שלטבטתאצבטוטלויצמן

יוםלרגללושניתנההרצל

מקווה"אניה־56:הולדתו
טבטתהנושאתהזו,שהיד

הקמתטלשתחתוםהיאזו,
האולםהיהודית".המדינה

בן־דודשלבטנוגטש.
גוריון

$TS1$בןגוריון$TS1$
$DN2$בןגוריון$DN2$,פשוטהואהתהפכה

המחווהאתלשאתהתקשה

מדוברהיה"לאגולני:

בטלישנייםביןבוויכוח
הגיטויצמןשווה.טוצמה

בסוףהפוליטיכוחולשיא
בן־אזהיהומהה־02.שנות
;tlגוריון

$TS1$;tlבןגוריון$TS1$
$DN2$;tlבןגוריון$DN2$ההסתדרות.מזכיר

בשנותכוחואלצמחהוא

גםאבלוה־04,ה־03

ממנוחזקהיהויצמןאז

הציונית"בתנוטה


