
 הפוכה: התוצאה בישראל, הוכר אותו קורה
 חוש איטטראטגי כלל בקצב־ענק. נגנה הכפר

 הנקרא במקום בעליל החודש, הוכח, זה'
 הארץ, •כדרום החדשה עיר־הנמל *שדודים,

אישדוד. הערבי הכפר חורבות ליד
המש עשרות הועברו כאשר החל •הקרב

ל מארוקו, מערי 'כולן הראשונות, פחות
המפלגות. באו עמן יחד החדש, מקום

 אחרי מעסים ימים האפתעה. גורם
עמו מכונית בעיירונת הופיעה ההתנחלות,

 הדתית־הלאומית. המפלגה של •עסקנים סה
 של פנקסי־חבר חילקו לבית, מבית עברו הם

 הר־ את הרגישו הביתה, כשחזרו מפלגתם.
 בידו שעלה קרבי, מפקד של גשת״הנצחון

ני תוך ההפקר, בשטח מוצב על להשתלט
האפתעה. גורם של מזהיר צול

 חסרת־ היתה לא "האורב מיפקדת אולם
 אגף- קלם מפא״י של הקרבי במסה אונים.

 תמרון על הראשונות הידיעות את המודיעין
התקפת המעשה. יום למחרת כבר הדתיים,

 אהוד ומנוסה: מוסמך איש לידי .נמסרה ו,נגד
 בינתיים שהפך קרית־שמונה, אלוף אבריאל,

 ושקיבל י, מפא״ של העולים מחלקת לראש
 לקרית־ כולה הארץ .את להפוך עצמו על

אדירה. שמונה
 חדשה מכונית הופיעה מעטים ימים כעבור

 של מוגברת. כיתה זגקה ממנה■ באשדודינב
 לבית, מבית בסערה שעברו מפא״י, עסקני
 המפלגה של פנקסי־החבר את והשמידו אספו

 פנקסי־חבר תחתם השאירו הדתית־הלאומית,
מפא״י. ושל ההסתדרות של

הי להגנה ולהיערך המוצב את לבצר ,כדי
 בין משאל החדשים הכובשים העבירו קפית,

 בנות, כמה צרכיהם. מה ביכרו התושבים,
סי על מיד הגיעו לאולפן, לעבור שביקשו

 זכריה רב מפא״י, של הראשי הרב פוקן.
 ואיר- במקום דיחוי ללא הופיע מנהלל, כהן

הדתיים. השרותים את גן
 נכנעו לא הדת אנשי הבא. הסיבוב

 המוצב, על מחדש הסתערו הם קרב. ללא
 הח־ ,הטמאים האדומים הפנקסים את אספו

 רשמו זאת מלבד כשרים. בפנקסים ליפום
דתי. לגן־ילדים המקום ילדי כל את

 המתינו המקום, את המסתערים כשעזבו
 הבא, לסיבוב עילאית בשלווה אשדוד־ים בני

שבצידו. ולשיפורים ולהבטחות

המשק
התחום ונכרי שני

 האב־ גורמת רגילה קאפיטליסטית במדינה,
וה הבקוש חוק לפי השכר. לירידת טלה

 שמספר ככל העבודה מתיר יורד היצע,
ה מחיר יורד כאשר גדל. מבקשי־העבודה

 עובדים להעסיק לבעלי־ההון כדאי עבודה,
האב יורדת כך הייצור. את להרחיב נוספים,

ומת לעובדים, הביקוש גדל ששוב עד טלה
, ההפוך. התהליך חיל

 העבודה שוק רגילה. מוינה אינה ישראל
 לחלוטין: נפרדים חלקים לשני מחולק שלה

 השול־ והמבוססים, הוותיקים הפועלים מחנה.
 החדשים העולים ומחנה בהסתדרות, סים

 של האדיר כוחה ובמעבדות. העולים בערי
 הראשון, המחנה בידי מופעל ההסתדרות.

 השני למחנה קורה אשר■ שכל להבטיח כדי
בו, יפגע לא

 גדלה דצמבר בחודש שני. יום ■ככר
 היומי הממוצע מדאיגה. במידה האבטלה

 אלף, 19ל״ הגיע בלשכות העבודה דורשי של
 פועלים אלפים 10וכ־ נערים 3000 על נוסף

 היה 1955 בשנת ללשכה. נזקקים שאינם
דורשי־עבודה. אלף 11 רק הממוצע
 שמשתקף מכפי יותר גדולים הבעיה .ממדי

 לארץ, יבואו הקרובה אלה,.:בשנה במספרים
 מחציתם חדשים*. עולים אלף 70 כמשוער,

 השניה המחצית משפחה, קרובי אצל ייקלטו.
ל יתווסף עוד בלשכות. לתורים תתווסף

 הוותיקים. מחנה של הטבעי הגידול זה מספר
 שר-העבודה הבעיה? את לפתור■ "גכיצד-

 עבודת- ימי אלף 800 יקרה: תרופה הציע
 בכל יעבוד •מובטל■ כל כי שיבטיחו דחק,

 רק הממשלה סיפקה שעברה בשנה שני. יום
עבודת״דחק. ימי אלף 360

 המדינה תקציב על תעמיס זו תוכנית
 עולה אינה ההוצאה נוספים. ל״י מליון 10
 פועלי־ על יוטלו עתה כי זה. סמם על

הש ידרשו שלא. צדדיות, ■עבודות רק דחק
 שרוב להניח יש חומרים. של נוספת קעה

לגמרי. מיותרות יהיו העבודות
 ל• טרגדיה היא האבטלה קצת. ועוד

הנח השכבות בני ככולם רובם — נפגעיה

סמוי מל י-ותר גדולה לאומדנת בקטר ■■״

 ההסתדרות, חדשים. ועולים בערים, שלות
 הסתננו* את מונעת העבודה, לשכות בעזרת

 הוותיקים. של העבודה לשוק אלד, של תם
 והמצוקה האבטלה שבעוד מצב נוצר כך

 הוותיקים לפועלים יש מלמטה, מעמיקות
 לשכר רצינית תוספת לקבל הסיכויים כל

מלמעלה. השליש״) (.תוספת היסודי
 נוספת הוצאה המשק על תטיל זו תוספת

 יוכלו שלא המפעלים ל״י. מליון 40 של
 להגדיל פועלים, .לפטר יצטרכו בה, לעמוד

 הוויסות אולם המובטלים. מחנה את בכך
ה כי לכך ידאג שוק־העבודה של הפנימי
הנחשלות; בשכונות יהיו שוב נפגעים

 התהום התהליך: של העיקרית התוצאה
.ונח מבוססים בין וחדשים, וותיקים בין

יותר. קצת תתעמק שלים, '

עתונות
קפר־־קאשם של ות11הב

 פ? לכם לספר אני רוצה תבריא. .שלים
 טל תחילתו בישראל. שבוצע איום פשע
 אס שלח: לבן אמרה' אמא כד: היה זה פשע

 ויאכל רע ערבי יבוא בננה, תאכל לא
אותן!״

שלנו, הארץ עורך תמוז, בנימין פתח כך
 כפר־קאסם של מעשה־הזוועה על הדיון את

 היתד, הסיטוני לרצח עד הבננה מן בעתונו.
ו גדל כשהילד הילד: בפני סלולה הדרך

שסודות, חזכויוח דכי

עשויה המדינה של הגדולות השאיפות אחת •
 לנועלה לישראל לעלות עשוייס ו957 שנת תיד הכאה. כשנה
מ' הוזי המזרחית, ־אירופה מארצות ־י

ת פי צ ת
להתגשם

אלף מ־ססו
מארצותכולל ד שלא ___ ע ר תנ ליהודיחן 'כת נ

 לפי ארצה. שיגיעו הפולים כלל מבין מאד ניכר אחוז יהת אלה פולים לצאת.
 שברובם אלה, מעולים 60סל־״/ קרוב זאת,.ישוכנו עליה לקראת הנערכות תוכניות

דיור. יחידות אלף 20 ייבנו בסך־הכל בערים. חרושת, ופועלי מלאכה בעלי יהיו

ראשון, כצעד הקרובות. בחדשות האיש יהיה אכן אבא •
 של מיוחד יופץ לתפקיד וימונה לירושלים, בוושיננסון ישראל שגריר יועבר

 אבן של מינויו הוא: אף ־הקרוב הבא, השלב חוץ. מדיניות לעניג׳ הממשלה
. כתת־שר וץ ------------------ .הח

החוץ! כמנגנון אחרים גברי יחול*'שינויי' זה, מינוי כעקבות
$הל־/1העברת השאר: בין ד של" ^  הרצוג יעקב של ומינויו איתן וולטר החוץ מ

-------------- '־" במקומו. כללי כמנהל
:־ :.׳• '-ד דיי'------------------------

 אירופה ולארצות לאסיה יצאו רכות ישראליות משלחות •
 כי לדעת נוכחה שהממשלה אחרי אתן. הקשרים להידוק המערבית,

 ובעיקר — הגדולות המעצמות אהדת רכישת על לסמוך הקודמת מדיניותה
 לרכישת גדולים מאמצים לרכז החליטה-׳עתה נכשלה, באו״ס — ארצות־הברית

והולכת. גדלה האו״ם בעצרת שחשיבותן דווקא, הקטנות הארצות בין תמיכה
 את זו בצורה שיפגינו המזרח, ׳עדות בני צירוף על דגש יושם לאסיה, במשלחות
המזרחיים. העמים למשפחת ישראל של שייכותה

י?חבקרוב לערכים. הממשלה ביחס שינוי שיחול ייתבן •

צבר ת111רזד<
קו ׳על להמליץ .׳שמונתה מיוחדת, וועדה

ערבייה לבין ישראל בין ביחסים כללי
וערביי השכנות הנודעות גנרב" היא,

 סמי. במיבצע שנכבשו האזורים
הממשלה ראש כי מאז, יתכן

אולם
יחליט

לב\״ גבי בל .שווור

 חכרמל. על לטיול לצאת רצה לנער, היה
 יש רחוק! תלך ״אל בו: התרה אביו אך

לרצוח!״ מסוגלים והם בסביבה ערבים
ל להיבנס רצה לעלם, והיה הנער כשגדל

 חברתו אך חומוס, ולאכול ערבית מסעדה
 ערבית! למסעדה תיכנס ״אל אותו: הזהירה
כינים!״ ושורצים - מזוהמים הערבים

 פולין יליד ,45־,־ו בן תמוז של מסקנתו
 אחד והיה.בשעתו שנתיים בגיל ארצה שעלה

 ילדים. ״זכרו, ו־,כנענים: חוג של המייסדים
 קטנים, בפרטים הוא פשע כל של תחילתו

לזולת!״ שנאה בליבוי טפשיים, באיומים
 אחרי שעות וארבע עשרים כננולוגיה.

 מעריב קם בקיוסקים, שלנו הארץ הופעת
ש בהארץ, ולהתגרות הבננה ריב את לריב
 עתוך מתכנן החל מאז לאוייב בעיניו הפך

גססו). הזח (העולם משלו בוקר
 ״כמובן, הראשי: במאמרו העתון, כתב
 ולהגיע הזאת הבננולוגיה את לפתח אפשר
 בגלל כי יותר. עוד מעמיקה י. מסקנה לכלל

מלתמת־השיחרור״.ו פרצה הארורה הבננה
 ■במסעדת לאבול רצינו■ שלא■ -הטחינה בגלל

״ המצרים בנו משלחים ערבית, פידאיון..,
 רביזיוניסטים כולם כמעט מעריב, אנשי
 שנים מזה המטיפים ויוצאי־פולין וותיקים

 בכך לסיים יכלו לא הערבים, לשנאת רבות
 לטעון ״אפשר הכותב: נזכר תגובתם. את

 גם הערבים גורשו הארורה הבננה שבגלל
ה הערבים משם גורשו לא ואילו מצפת.
ש שלנו, הארץ עורך יכול היה לא רעים,
לז לילדיו־קוראיו, סיפור־ו־,זוועה את סיפר
 ה־ בשדרת בצבת, נאה ערבי בבית כות

ול הקיץ חודשי את שם ולבלות אמנים,
עצמן!״ בננות באותן ילדיו את שם האכיל

לגנזו.ו הזו״ח את לקרזא

 כמעט־מהפבניים שינויים •
ההסתדרו* המשק במכנה יחדלו

ההסתד־ ראשי הקרובה. כשנה תי
 שנמתחה הביקורת מן שהתרשמו רות,

המפעלים אותם על בברית־המועצות
שר,־ מבלי לפועלים, כביצול .השייכים

 להם שותפים עצמם את ירגישו פועלי.ם
 תופעות למנוע מעונייניס — למעשה
ה־ נציג• ההסתדרותית. בחרושת דומות

ו המפעלים, בהנהלות ישותפו .עובדים
יאופ למפעלים לשוות ץ׳מאמ כל ייעשה

של התגבשותה את ולהפסיק שיתופי
ייעשו שני, מצד סגורה■ מנהלים כת

 של הפועלית דמותם על לשמור מאמצים
לתחבורה. הקואופרטיבים

 לחלץ חיש של כ! נסיון •
 הבוץ מן ההסברה עגלת את

על־ רשות הקמת על־ידי ייעשה
מ־ הקובעת ההעובך להסברה. יונה
ת הנסיןן: כשלון את ראש שו תנוהל, הי

ה־ כשלונות אלופי על־ידי השאר, בין
 ותדי פרלמן משה הקודמים, הסברת

• קולס- .
האנציק־ של האחרון הגיד סביב הריח סיבסוד צפוי •

 על־ידי הוכן •ישראל*, ״ארץ לערן כולו שהוקדש הכרך, העברית. לופדיה
 יוסף פרופסור ובראשם החרות, לתנועת ברוחם הקרובים מדענים קבוצת

 בלפור הצהרת מימי הארץ־ישראלית ההיסטוריה כל את שתיארו קלויזנר,
 הפועלים. תנועת מפעולות והתעלמחדבולטת ,הרביזיוניסטית נקודת־המבט מתון

 בנציון פרופסור' את הכוללת נגד,ית, מדענים קבוצת תדרוש מכן, כתוצאה
 הכרן את להוציא רוסנשסריין, ופרופסור-נתן ברגמן הוגו פרופסור נור, די
מחדש. כולו את ולכתוב השימוש מן

התפט על .להודיע עתיד שר־החינוך, סגן אונא, משה •
 במשרד פנימיים מיכסוכיס של ארוכה לפרשה הסיום דק זה יהיה רותו.
 בעיית סביב חדרים, בחדרי •עתה־ לעת המתנהלת לדתיים, מפא״׳ בין החינוך,
 הדתויס-סבורי-ס-בי-מסא^ונ-עגמקת,-באמצעות השנייה. ישראל ילדי של חינוכם
.בל. סבורה טמפא״י בעוד אנסי־דתית, חשאית במיסיונריות הממלכתי, החיננן
מפלגתי. כמכשיר הדתי חחינון את לנצל מנסים הדתיים

 - הפועלים מפלגות לשלוש משותפת מדינית וועדה •
 לאיחוד בן־גוריון של מתביעתו כנראה שיוולד העכבר זהו

 הצעות סל במשותף לדון — ההצעה כוונת הפועליות. המפלגות שלוש
הסכימה כבר העבודה אחדות הממשלה. לישיבות במאוחד ולהביאן מדיניות
'■■׳*$י ■■■■־■ י* ' מהססת. עודנה מפ״ם אן כזאת, וועדה להקמת עקרונית

 חדו״ח את הממשלה תפרסם אם בטענותיו, יתחזק הימין •
ביקורת בו: הבינלאומית, המטבע קרן מומחי של הסודי נמתחה:

 לאינפלאציה — הדו״ח לדברי — הגורמת הממשלה, של הכלכלית המדיניות על
 והצמדת הממשלה ות8ווצ1 איי-צמצ׳זס־ המחירים, 'יציבות על אי־ווכמירה בגלל

למחירים. השכר

יהב החשמל: חכרת ולעובדי יין לשותי איוב כשורת •
שן המגן מ  קלים. משקאות על יקטן חריפים, משקאות על יגדל נוספת, לשנה ״

 היהב את י לשלם יצסרכו חינם, כמעט חשמל המקבלים חברת־החשמל, עובדי
מלא. מחיר שילמו כאילו


