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 מבישה בצורה מנוסחים התנאים יהיו לא
פדי.

 די שהבאיש לביג׳י נדמה היה זה ברגע
 עוד היה לא בציבור. שותפיו ריח את צורכו
 תוכן על התרכז עתה נוספת. בהשפלה צורך

 לשותפים נתן הוא עטיפתם. על לא הדברים,
 לעטוף הניסוחים, כל את להמתיק השמאליים

ש הרעל ריבה. של עבה במימרח אותם
כהלכה. הוסתר הריבה בתוך

 ליבו. ביקש אשר כל את השיג ביג׳י
ובע בעבר שותפיו כלפי שום נשאר בידיו
 שקט המרגיזה, העתונות לחיסול אמצעי תיד,

 לפזר האפשרות עם יחד בקואליציה, מוחלט
 שעה בכל בחירות־חטף ולהכריז הממשלה את

שירצה.
מ עסקני אמרו גדול,״ חינוכי ״מיבצע

 בוזם את להסתיר מבלי באסיפות־עם, ,פא*
 רק המשבר כל היה לדבריהם, לשותפים.

ש בן־גוריון, המורה של לדוגמה שיעור
 לקח אותם ולימד בפינה תלמידיו את העמיד

 את חינכה ״מפא״י קואליציוניות. בהלכות
 וב־ בהתלהבות יוסף דוב קרא המפלגות,״

בלתי־מוסתרת. גאוה
ה קיבל התהליך בסוף המקף. גורל

 התכנסו בחיפה ממש. קומי אפילוג מחזה
ב שהוכנה הארצית, לועידתם מפ״ם ראשי
 קץ לשים ושנועדה ארוכים, חודשים משך

 במשקים. והרעיונית החברתית להידרדרות
 בעית על גורלי בויכוח עסוקים היו הם

 ״מארכסיום־ על להסתמך (אם מקף־החיבור
 על או בסמיכות, הקשור כמושג לניניזם״,

כא מקף־מחבר) ללא ולניניזם״, ״מארכסיזם
 את לקבל ביג׳י של אולטימטום קיבלו שר

שעות. 24 תוך תנאיו
 ארכה להם לתת העסקנים ביקשו לשוא

ועי גמר אחרי עד נוספות, שעות 24 של
 אנשי לכך. אפילו מוכן היה לא ביג׳י דתם.
ול לאוץ המקף, את לשכוח נאלצו מפ״ם

 להם. שנקבע במועד ביג׳י לתנאי הסכים
 ליחסו רמז זה היה פקעה. המורה סבלנות

בעתיד. לשותפיו ביג׳י של
 עתונאי הגדיר הציבורית המסקנה את
 אדרת, באותה הגברת ״אותה בפסוק: ידוע

יותר!״ גדול המחשוף רק
המע בשיר המשבר, מנגינת נסתיימה כך
 ואחדות־ מפ״ם אנשי בן־גוריון. לדויד לות

 שיבת ״עת בלבם: לשיר, יכלו העבודה
 כל לפי אולם כחולמים״. היינו הקואליציה

 בחודשים לגביהם, זה חלום יהפוך :הסימנים,
ממושך. אחד לסיוט הבאים,

המשק
אושר לך, ^טלום
 יותר מאושר היה לא איש עברו, בשנים

 שחבריו בעוד מאושר. מפעל בעל מאשר
יהב־ (בתוספת מס־הכנסה שילמו העצובים

630/0 עד בהדרגה שהגיע ומס־חברות) מגן
 כולל מס רק המאושרים שילמו מחדחיהם,

 הראשונות השנים המש במשך ,250״/ בסך
 השנים שבע או למפעל, הכנסה היתד, בהן

עצמו. המפעל לקיום הראשונות
הש זד״ מאושר במצב התקנאו רבים

בהד המאושרים. לשורות להצטרף תדלו
 הפרטי המשק מן גדול חלק עבר רגה

 כמעט אחרת. או זו בצורה אלה, לפסים
 על- ״מאושרים״, הפכו החדשים המפעלים כל
בלעדיו. אפילו או זר בעל־הון צירוף ידי

 בשבועות השמנות. השנים שבע
ה באושר שפגם משהו קרה האחרונים

 רק אלד. היו עדיין המאושרים. אנשים
 בחובם נשאו הם אך ראשונים, גילויים

לעתיד. עצובים ימים
ה כל ,1950 משנת הישן החוק לסי

 הראשונות השנים שבע בתקופת השקעה ;
 אפילו במס־ההכנסה, להנחות זכאית ■היתד,
 מ־ שהושקעו רווחים בחלקה בהן ,נכללו
 ו־ החוק, תוקן 1955 בשנת אולם ,חדש.
 סוגים יש מאושר במפעל גם כי :נקבע

 נהנות כולן לא אשר השקעות, של שונים
הזכויות. ■מאותן

 מס־ההכנסה לפקידי כי נסתבר החודש
 הם: קבעו זה. לתיקון משלהם פירוש יש

 מחדש, בו והושקעו במפעל שהושגו רווחים
 הר־ על מאושרות. השקעות בגדר אינם
 מם לשלם יש אלה השקעות של זדחים
 מיליונים גביית הצפוייה: התוצאה רגיל.
 ממאות שעברו, השנים על מסים של רבים

לכך. התכוננו שלא מפעלים
לבית החודש העניו הגיע אחד במקרה
 עם להתפשר נאלץ הנדון המפעל ר,משפט.

 ניכר אחוז כי בכך להכיר מס־ההכנסה,
 מאושרת. השקעה בגדר אינן מהשקעותיו

ל בקרוב שיגיעו אחרים, מפעלים עשרות
מכי חמור. משבר סף על יעמדו זה, מצב

איזה לקבוע יכול השומה פקיד שרק וון
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 רווח ואיזה מאושרת, מהשקעה נובע רווח
 עצוב המצב יהיה בלתי״מאושרת, מהשקעה

מאד.
שרת נסיעה מאו
 כמו רחב. מושג היא חירום״ ״שעת
ה דבר כל כולל הוא המדינה״, ״בטחון
 מפליא זה היה לא לכן לשלטון. מתאים
 האוצר נציג שבועיים, לפני הוציא, כאשר
שה לשעת־חירום, צו בצורת חדשה הוראה

 קלוש היה המדינה בטחון לבין בינה קשר
סוכני־נסיעות. הנושא: ביותר.
 מתחלקים המדינה של סוכני־הנסיעות 120
 אלה היו ודגי־רקק. לויתנים סוגים: לשני

 לשכנע לא מדוע רעיון: שהגו הלויתנים
 המכניס המקצוע את לסגור הממשלה את

 בענף שהיו מאחר הקטנים? הדגים בפני
 ועסקים הברחות־מסבע של רבים מקרים זה

 לשכנע קשה היה לא אחרים, בלתי־כשרים
הפתיון. את לבלוע השלטון את

 לספק חייב סוכן־נסיעות כל הצו: קבע
 שלא ל״י, אלפים 10 על־סך בנקאית ערבות
כ שערבות מכיודן חוקי־האוצר. את יעקוף

 אדם כל ולא מאד, יקר דבר היא זאת
 הבנקאי, בחשבונו כזה סכום להקפיא יכול
ה מן ניכר חלק חיסול הדבר פירוש היה

הקטנים. דגים
 גם דרש הוא בכך. הסתפק לא האוצר

מק בחינות וגם משטרתיות, תעודות־יושר
ה פירוש במקצוע. חדשים לאנשים צועיות

גשסודוחו הזכויות נבל ו י פ צ ת
מכוונות שיחיו מערב־־גרמניות, הכרזות של לשורח צפח •
 ישראל בטענות מסש כל היה לא כי ידויפו גרמניים מנחינים ישראל. נגד

 אלה הכרזות יסמנו לא למעשה אולם הנדדינות, שתי בין בטחוניות פיסקות על
וישראל. גרמניה בין ביחסים ממש של קילקול

תקיפה, פוליטית במערכה כקרוב תפתח ברית־המועצות •
ת כנ ש ה ם ל שלו ב. ה ח ר מ  ישראל-ערב סיכסוך חיסול תציע: שהיא התנאים ב

 עוד יגביר זה צעד הערביים. הפליטים והחזרת ישראל, גבולות קיצוץ על־ידי
המזרחי. הגוש לבין ישראל בין המתיחות את יותר

 לספק בסירובה לעמוד להבא גם תמשיך־ ארצות־חברית •
כין היחסים מערכת על ישפיע לא הדבר אולם לישראל, נשק

 תתנגד לא ארצות־חברית גי המעידים סימנים קיימים ני וושינגטון. ירושלים
לישראל. נשק יספקו מערביות שמדינות לכן

הבחירות סדרי לשינוי הצעת־חוק מפין הפנים משרד •
תרשימה בפד פעם פעמיים: הערים תושבי יצביעו זז הצפה לפי בעיריות.

 לתפקיד מסויים מועמד בפד ופעם המועצה, חברי לבחירת להם הנראית המפלגתית
 לא אן המועצח חברי ברוב לזכות מסויימת מפלגה תוכל זו בצורה העיר. ראש

העיר. בראשות
הק שערוריית כעקבות כי שקיוו לאלה אכזבה צפויה •

 המקומיות, הרשויות ליד כתי־קברות ייפתחו כפרדס־חנה בורה
הקדישא חברות של החמורים לחוקים כפופים יחיו שלא

 בפרדס־ זה דבר להנהיג ניסה בר־יהודה ישראל הפנים ששר למרות הדתיות.
הקואליציוניים הדיזניס בעת שפירא, משה לשר בךנוריון דויד הבטיח ה,חנ

 זו פגיעה ירשה לא שהוא האחרונים,
הדתיים. באינטרסים

 לחץ יופעל זאת לעומת •
 למצוא הראשית הרבנות על

כה עד החליצה. לבעיות הסדר
 לקבל ילדים ללא אלמנות נאלצות היו

ש לפני בעליהן, מאחי פיטור תחילה
 מסתמנת עתה מחדש. להינשא יוכלו

ירונך. זה נוהג ני האפשרות

 לחץ יפעיל מפא״י מרכז •
ה מן שיתפטר יוסף דב על

 ההחלטה במפא״י וקיימת מאחר כגסת.
 צמרת משרות בשתי איש יחזיק לא ני

 נחבר גם מכהן יוסף וזב אתת, בבת
 יתבקש הסוכנות, כגזבר וגם הכנסת
צדוק, לחיים בכנסת מקומו את לפנות
 דב נספי. סיכת ׳עורן־חדין של שותפו

בתוקף. לכך יתנגד יוסף

המנצח
לדוידהמעלות שיר

 הכלכלית המשטרה של ויטו זכות דבר:
 לעסוק ברצונו שיש מי כל על והאוצר
זה. בשטח

נס הצו, יצא כאשר דגי״הרקק. מרד
 להפוך, יכולים קטנים דגים הרבה כי תבר

 דגי־הרקק 107 גדול. אחד לדג הצורך, בשעת
נ את אגודתם ועד מתוך זרקו התארגנו,

 שניתת־מחאה. הכריזו הלויתנים, 13 ציגי
 החדש, בועד להכיר האוצר רצה לא תחילה

המתיקים. עם שכרת ההסכם על הסתמך
 צלחה. נסיעה הפעם זאת היתד, לא אולם

 על להודיע להיכנע, נאלץ עצמו שר־האוצר
 יתכן הקטנים• מטעם משלחת לקבל נכונותו

 כימו את לשנות יצטרך זו בשיחה כי מאד
הנסיעה.

 שהפכה ממערכה אחד פרס רק זה היה
האינ בעלי של המאבק במדינה: כללית
 מקצוע, בכל וד,מחוסנים המתיקים טרסים

 הצעירים האנשים נגד השלטונות, בתמיכת
 ל־ מקבילים נסיונות במקצועם. והחדשים

זה: נסיון
 עורכי־ מתיקי של הישנה מזימתם •
 להופיע יוכלו לפיו הסדר, להשיג הדין
הנמ עורכי־דין רק מחוזי בית־משפט בפני
 ובפני שנים, 10מ־ למעלה במקצוע צאים

 מיוחדי* עזרכי־דין רק העליון בית־המשפט
השלטון. על־ידי שימונו

 הוותיקים רואי־החשבונות של מזימתם •
ה את אחרים כלכליים יועצים בפני לסגור
. מם־ההכנהה. למשרדי גישה

 ככנסת התנגדות תתעורר •
 רפאל יצחק ח"כ של למינויו

ל־ הועדח יושב־ראש לתפקיד
בראש ומשפט. הוק חוקה, ענייני

יו־ הכנסת, יושב־ראש יעמוד המתנגדים
התנגדותו את שיבסס שפרינצק, סף
של באישיותו הקשורים נינווקים על

תו שאינם במעשים הידוע רפאל, ח״כ
חוק ועדת דרישת את תמיד אמים

ומשפט.

לע־ עשוי כן־גוריון דויד •
 היחסים תיקון ככיוון צעד •טות
חו גולדמן. נחום ד״ר לבין כינו

 ביג׳י על ילחצו מפא״י בתוך שונים גים
 אלה סיכסוכים כי בטענת הציונית, התנועה נשיא עם סיכסוכו את לחסל

ובקונגרס הציונית בתנועה אנטי־מפא״יות חזיתות לגיבוש גולדמן את דוחפים
—----------------------------—  העולמי. היהודי

 שטרם פיק״א, של חוכרי־האדמות לאלפי צפוי מר מאבק •
 לקרן מפיק״א עברו שהאדמות אחרי שמם. על האדמות את להעביר הספיקו
מחיר או דמי״החכירה שיעורי את לשנות הקק״ל דורשת לישראל, הקיימת
היום. של מחירי־השוק לפי הקרקע,

תחיה ההתחלה המקומיות. ברשויות המסים לעליית היכון •
הימניות. ומניריות גם תזדנבנה אחריהן השמאליות, ובחדרה בחיפה
והאריגים, ההלבשה לענפי יותר גדול אשראי יינתן •
הנוכחי. מהמשבר לחלצם כדי

בהנהלות בקרוב ישותפו לא ההסתדרותי המשק פועלי •
 בהחלט לדחות סולל־בונה הנהלת החליטה סגורות בישיבות מפעליהם.

דעת־ את לקנות כדי לבון, פנחס ההסתדרות, מזכיר על־ידי שהופץ זה, רעיון
הקהל.
 קונסול לתפקיד יתמנה מאיר גולדה של איש־אמונה •

למפלגה תחילה הובטחה שהמישרה למרות כנידיורק, ישראל
בירושלים. הארץ של המריני כתבו רענן, אורי האיש: הדתית.

החלום רשמי. ממלכתי לתיאטרץ בקרוב תחפו!־ ״הבימה'׳ 0
 כפרס למציאות, פתה יהפוך בועדות־הכנסת, פעמים כמה לאל שהושם הישן,

 עורכי לרצח המטיף מןסינזון, יגאל של מחזה־ההסתת הצגת טל לתיאטרון
 התיאטרון, של הכספיות הבעיות כל למעשה ייפתרו זו בצורה הזה. העולם
 או הצלחתס עם קשר כ? בלי הבאות, בשנים השחקנים משכורות יובטחו

הקהל. ויחם האמנותית אי־הצלחתם
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