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 שיתחילו השיחות את ברצינות תקח אל •
 צירופם אפשרות כרכר הכלליים, הציונים לבין

לצעד מוכנים אינם הצדדים שני החדשה. הממשלתית לקואליציה
 קואליציה על הממשלה את לבסס ,נסיה קיימת במפא״י דה. בניהן רציני

 לקואליציה הצטרפותם כי סבורים הכלליים הציונים ואילו בלבד, מצומצמת
מכיהם. ת בעיני הפרסםינ-ה לאובדן םלה לגרום עלולה זה בשלב
מארבעה פחות לא תכלול מצומצם בסים על קואליציה •

 להשיג כדי קול, כל בחשבון להביא יאלץ שביג׳י העובדה דתיים. שרים
 אגודת ובעיקר הדתיות, הסיעות על־ידי תנוצל בכנסת, הדרוש חרוב את

 ארבעת בממשלה. מקומות ארבעה לסחיטת ישראל, אגודת ופועלי ישראל
והדתות; הפנים בתיקי כנראה שיוכה שפירא, משה ; השרים לכסאות המועמדים

̂■ מאיר איציח חרב הבריאותי■ תיק את שיקבל בורג, יוסף ד״ר הסעד; כשר לוני
.׳הדואר לשר שיתמנה מינץ, ימיןבנ

 תיק את לעצמה כנראה מפא״י תספח החדשה, בממשלה •
 האוצר, למשרד ויצורף יצומצם הפיתוח משרד ואילו התחבורה

מיוחד. כאגף
כי תהיה טענתם נוסף. תיק לדרוש עשויים חפרוגרסיבים גם •
 ייצג אשר שר, עוד להם להוסיף הרצוי מן בממשלה הכוח הרכב איזון למען

האזרחי. הציבור של האינטרסים את
 נסיונות ייעשו המשבר שלמרות גם, הנמנע מן זה אין •

הסיכויים החדשה. לקואליציה העבודה ואחדות מפ״ם את לצרף
שתי את לצרף ספא״י תסכים לא מאידך ביותר. קלושים חם זו להצטרפות

ז!
העם

ך מדינה תו מדינת ב
 בכיסו נושא במדינה שני אזרח כל כמעט

חבר הוא כי המעיד האדום, הפנקס את
 העבריים העובדים של הכללית ההסתדרות

 אורחי שאר חיי גם אולם בארץ־ישראל.
 מכל יותר ההסתדרות מן מושפעים המדינה

אחר. מוסד
ה מערכת על החולשת היא ההסתדרות

 כבעלת־ המשולש בתפקידה והשכר, כלכלה
 הפועלים כנציגת בארץ, ביותר הגדול העסק

 ירוויח כמה קובעת היא בממשלה. ובשליטה
 יעלו וכמה כספו את יוציא מה על האזרח,
מצרכיו.

 מערכת־הבריאות על שולטת היא בעקיפין
 ניכר חלק על התחבורה, סדרי על שלו,
 ה<יקרי כמכשיר והבידור. התרבות מחיי
 את רבה במידה מבטיחה היא מפא״י, בידי

 ואת המדיניים, בחיים זו מפלגה של שלטונה
ל שעלה האדם של האישית רה הדיקטט

 דויד ההסתדרות: של הכללי כמזכיר גדולה
בן־גוריון.
 ממצה אינו זה כל אולם גברת. אותה

בנד ות ההשתה של העצומה חשיבותה את

שתוגש בהצעת־חוק יגדלו. תעשייתי לציוד הפחת שפעורי 9
 פחת יקב? 1941 עד שנרכש ציוד ,בסוד בינתיים והנשמות לכנסת,. בקרוב

פחת יקבל 1952 אחרי שנרכש ציוד ואילו בה, עד מאשר גדול יותר 5 פי
 5ב־ מם־חהכנסח הכנסות. את יקמין חזזדש ס.~החוק1מהי גדול יותר 60׳ל־ב־

בלבד. ל-י מיליון
 חשיסה, תורחב זו בצורר, בוטנים. ושיווק לייצור מועצה תוקם •

נוסף, לענף והירקות, ההדרים בשטח הקיימת

 אם לסמשלת־מעבר, הפועלים מפלגות
אפ אין כי שיוברר במקרה תיכון זו

 בסים על גם קואליציה להרכיב שרות
מצומצם.

 הא־פוז־ציונית המערכה •
תת השמאל מפלגות שתי של
מדיניות* ענייני על בעיקר נהל

ם.  חי- בגלל פרץ שהמשבר למרות פני
 לא חוץ, מדיניות בשאלות לוקי־דעות

 נגד סערכתן את השמאל מפלגות ינהלו
 כי החשש מתון זה. רקע על מפא׳׳י

 יד עלולה מדיניות־חוץ בענייני בוויכוח
 מלחמת תכוון העליונה, על לחיות ספארי
לשאלות במיוחד ומפ״ם העבודה אחדות

הדת. ובעיות העובדים שנר

 לקיבוץ צפוי חמור משבר •
שתי המאוחד. ולקיבוץ הארצי

 עתה כבר ת נתת אלה קיבוציות תנועות
 לישיבת הודות ורק קשיה, כלכלי במשבר

 אופשר בממשלה העבודה ואחדות מפ״ס
אלה מקירות .ואשראי סימון לחשיג להן

בייתר. הקרוב בעתיד לחסתם עשויים
ה בקואליציה הזעזועים •

 גם לגרום עשויים ממשלתית
המקו־ בקואליציות לזעזועים

ה מפלגות שלוש בין ההסכם מיות.
 ברשויות משותפת הליכה זול פועלים

 עקב הגא, גם להתפוצץ עשוי המקומיות
ב אליה מפלגות ביחסי שישרור המתח
ל עשויות כזה במקרה הקרוב. עתיד
על שיתי־-ססו קואליציות תבעיריו קום
ח ח ־ י ״ # נז ד ין. יי ל ל ו־ יל יז* יי ה

 תינד לא העשור" ״שנת •
לבחירות, ההכנות .תמימה שנח שף

העשור, חגיגות אחרי מיד לוודאי קרוב שתיערכנה

* יוצא כיג׳י
— הושג שלא הנשק

החגיגות מארגני את יכריחו
 חגיגות כל את לרכז יש כי הדעה שקיייסת למרות שני, מצד היקפן. את לצמצם

 יאורגנו התיירות, זרם את להגביר כדי ישראל, גבולות בתוך העשור שנת
 כי אפילו יתכן באמריקה. גם ר העש לציון מפוארות חגיגות־יעם זאת בכל
אלה. בחגיגות ישתתף נעצמו נן־גוריון דדוי

יעלו. לא מפרס לעלות המוכנים היהודים אלף עשרים •
 להיסי-מת גס זנתה ואשר היהודית הסוכנות במוסדות שהתגבשה למדיניות בהתאם

 הסיבה: הקרובה. בשנה שראל ל גדולים. במספרים עולים יובאו לא הממשלה,
והמעברות. חבדונים וממציאות הקליטה מלועיות העשור שנת את לשחרר

הכוקר. עתוני כעד יותר גבוה מחיר לשלם מובן חיה •
 ליום פרוטה 20 של העלאה ולאשר המו״לים ללחץ להיכנע עומדת הממשלה

המתונים. למחיר
פעורד־דין. הסמכה לקבל יותר קשה יחיה להבא •

מעורכיידין הדרישות את תחמיר אשר הצעזז־חוק מכינים חמשפסים
במשרד
חדשים,

 התוספת את לצמצם מגמתה ואשר
הקייס. המשפטנים למספר

שנה מדי המתווספת עורני־דין, של הגדולה

 מדעת־ כל קודם היא מדינת״ישראל כי דינה.
ה של ומגמתה מהותה רוחה, ר,הסתדרות.

ההס על־ידי רבות ש.ים לפני נקבעו מדינה
לה. שקדמו והגופים תדרות,

 מייסדי הפועלים, ארגון ראשי אלה היו
 האמצעים בכל בארץ שהשליטו ההסתדרות,

 הוא זה עקרון העברית. העבודה עקרון את
 וה־ הפרדסים מ, הערבי הפועל את שגירש
 זה, היסטורי במאבק הישוב. של סדנות
 בן־גורי,!, דוד היה העיקריים ממ״הליו שאחד
 שתי בין הראשונה בפעם התהום נכרתה
 המלחמה נפתחה ישראל, בארץ זרות חברות

 תמה שלא עוינות ת.ועות־תחייה שתי בין
 מדינת־ של דמותה נקבעה ולמעשה היום, עד

ה לע,לם גבה את המפ״ה מוינה ישראל:
ממרחקים. לישועה מצפה ערבי,

 יום את השבוע, ההסתדרות, חגגה כאשר
 אחורה להביט מייסדיה יכלו ,37ה־ הולדתה
 •בותר, חש ירדה למראית־עין רב. בסיפוק

הופ מתפקידיה שכמה אחרי ההסתדרות, של
 זו מששלה אולם . הממשלה. על־ידי קעו
 אדרת. בשי.וי גברת אותה אלא היתד. לא

 ההסתדרות אם כיום לקבוע אי־אבשר כמעט
המוס שני להיפך. או הממשלה, על שולטת

זהים. ת ,ד
ש:יד,£ .את מסמל אמד .איש

נבון. יצחק נזזנירז, לידו •
¥4

המשבר
ת הקומדיה הי רו א תי- ל ב ה

 הד השבוע ולילות ימים שדעה במשך
 בלתי* קומדיה להמשך עדים ישראל אזרחי

 גדול של בבימויו לעיניהם ששוחקה אלוהית,
 בן־ דויד בישראל המפלגתי המישחק אמני

 הוא עצמו. את רק ביים לא הוא דיון. ג
 ■ים, השחק שאר צוות את בעצמו הרכיב גם

 היחיד היה הוא תפקידו. את אחד לכל קבע
המחזה. של הסיום את מראש שידע

 מה בהצגה. השתתפו לא המדינה אזרחי
 במיוחד. להס נגע לא הבמה על שקרה
 ש־קרה אותם לימדו נסיון של ת אריב שנים

 לא דבר שום המחזה, בסוף יקרה כאשר
ה (ראח התיאטרון לאולם מחוץ ישתנה
 מרותקים האזרחים ישבו כצופים אולם נידון).
עילאי. היה הביום כי תיהם. לכסא

ה המדע כאשר העצמית. ההשפלה
ו בביזן־הנשיא ממשלת־ישראל ראש שבוע
 בגלל להתכפר, נאלץ הוא כי לו הודיע

 של והבלתי־פטריזסיים הנפכדים המעשים
 סופית הסתברה בממשלה, ־ר לשע שותפיו
 שבועיים במשך ביג׳י. של האמיתית כוונתו

 גושאי־כליו מלבד אולי איש, אותה ידע לא
ביותר. הקרובים
 עד אי־הוודאת את משך עצמו ביג׳י

 לבקשת ברצון נעתר הוא הגבול. לקצה
 ל־ רת־טרותו את לדחות בממשלה, הרוב
 פשרה. כצומצי לאפשר כדי ימים, שביע
 מחזה לעצמם יריביו ערכו זה שבוע במשך
 בפני נו התה עצמית, השפלה של מחפיר

 בעצמם ניסחו בממשלה, להשאירם ביג׳י
 העבודה את הקלו הם עצמם בגנות הודעות

 עליו היה שלא כך, כדי עד ביג׳י על
 כדי יריביו דברי את בס־ף לפרסם אלא

ה בעיני ולקלס ללעג ולהפכם להרשיעם
ציבור.

 ביג׳י של דרישתי עמדה ההצגה במרכז
 סדרי את המסדיר חוק־המעבר, את לתקן

ל אחת א־זשרות רק ישנה כיום הממשלה.
 התפטרית רצינו: נגד הממשלה מן שר סלק

הת את אחריה הגוררת ראש־הממשלה,
 נותן זה סידור כולה. הממשלה פטרות
 מחלים בנקל לא כי לשרים, מסויים בטחון

 התחלת ועל ממשלתו, פיזור על ראש־ממשלה
חדשה. ממשלה הרכבת של בך המס התהליך
 היה ביג׳י, של דרישתו נתקבלה אילו

 שלישים שני פשוט. יותר הרבה התהליך
 וש<י מפא״י שרי 9 (היינו: הממשלה של

 שעה בכל לסלק יכולים היו הדתיים) השרים
 לגרום מבלי האחרות■ המפלגות אדת את

 מפלגה כל התוצאה: ממשלתי. למשבר אפילו
 בפחד חיים היו מפא״יי) שר (כולל שר וכל

ה האדשרות ביג׳י. של חמתו מפני מתמיד
 נגד לקים בממשלה מישהו של אחרונה

כלת. מתח היזזה קטן, בפרט אפילו ביג׳י,
 לפתע הניע מד, טועה. אינו בינ׳י

 ולהביא זו ממשלה לברק בן־גוריון דויד את
 מפלגות שלוש של תפות הש חיסול לידי

 אינו ביג׳י את המכיר אדם שום הפועלים?
 נתקבלה שההחלטה דעתו על להעלות יכול

 ללא ספונטאני, באיפן או רוגז, של ברגע
מראש. ומדוייק קר ־ב חיש

אפ סיבות וכמה כמה היו עין, למראית
 על רוכבת החלה אחדות־העבודה שריות.

 בחוגי גם פום־לרי שהוא האנטי־דתי, הסוס
למע התכוננו השמאל מפלגות שתי מפא״י.

 מחבלת שהיתר. השכר, העלאת למען רכה
 אהדה להם ומביאה אשבול, לוי בתוכניות

 ״ר1 של מאמציו אחרי הפועלים. בצימר
 מץ• א. אלה מפלגות שתי מלאו גולדמן, נחום

סיס מאחורי רשמית התיצבות כדי עד לב
 ארוכות־ התיכ.יות אשר הניטראליות, מת

 ביג׳י של ברבים) (והבלתי־ידועות הבודה
לחלוטין. אותה סותרות
 משכועים. א-נם האלה קים ה:ימ כל אולם

 ת־הפועלים מפלג היו הקואליציה ך בת שכן
 דווקא לה. מחוץ מאשר יותר הרבה כבולות
 יותר להן קל יהיה באופוזיציה, בהיותן

 היתה סכסיסית, מבחינה אלך, סיסמ,ר לנצל
 היתד. זו א־לו להוציאן, ת טע איפוא זאת

 זה. בשטח עה ט אינו ביג׳י המטרה.
בראשו אולם הלבן. הסוס על האיש

 יותר ז הרב בנית ת: נבטה ביג׳י של הסרה
 דשים ח במשך צמחה בי יתכן מהככ.ית.

 פתאומי באופן נולדה כי גם יתכן רבים.
 נמ,עו. ואחדות־העבודה שמפ״ם אחרי יותר,
 ב.. תש. עם הזדהות מהצבעת הפגנתי באופן

 לם -(תע בכנסת תבור אלי חטיפת על בויכוח.
 וגם,וירוס־ דבר גם יצאו כאשר ).1056 הזח
 הויך למח־ת הראשיים במאמריהם פוסט, לס

 .מפלגות שתי נגד המירה באזהרה כיח,
הכוונת על עלו הן ני במר היה אלד״

מסו הזח העויס




