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)המשך מעמוד (9
חרות נסוגו .״לאנגלים היתד ,עמדה סב־
סיסית טובה ,והתגברנו עליהם,״ ליגלג בגין.
״נתגבר גם על הציונים הכלליים.״ טענתו:
נסתבר לו כי המפלגה החד,שה תעסוק ב
מריבות פנימיות יותר מאשר במלחמה חי
צונית .״אם נתאחד ואחר־כך נתפלג שוב,
יבטיח הדבר את שלטון מפא״י בדור זה!״
חתונה משולשת .לפי כל הסימנים
לא שמחה מפא״י לנוכח ביטול האירוסין.
אמנם ,תחילה ראה בן־גוריון את נסיונות
האיחוד בעין זועמת ,מחשש פן יגדיל ה
איחוד את כוח הימין .אולם בהדרגה שוכנע
כי מעלות האיחוד עולות על מגרעותיו.
איחוד ימני היה מכריח ,מן הסתם ,את
מפלגות השמאל להתאחד עם מפא״י .חלו
קת הארץ לשני גושים גדולים ,אחד ימני
ואחד שמאלי ,היתר ,מקרבת את שיטת־הב־
חירות האזורית ,שתבטיח לביג׳י ,לדעתו,
סוף־סוף ,את שלטונו האישי המוחלט.
אמר עסקן מפא״י יונה כסה למנחם בגין:
״אנו מתיחסים לאיחוד שלכם בניטראליות
אוהדת!״
אולם השאלה הגדולה ,שלא נפתרה׳ היתה
אם אמנם היתה המפלגה המאוחדת זוכה ל 
קולות רבים יותר מאשר שתי המפלגות ב
נפרד .לעומת כוח־המשיכה של מפלגה גדו
לה ,יכלו לנשור הקולות הפרולטאריים של
חרות בריכוזי העליה החדשה מעדות המזרח׳
והקולות הליברליים המתונים של ד,צ״כ ב
ישוב הוותיק .מבחינה זו ,לא יכלה החתונה
של חרות והצ״ב לשמש תחליף לחתונה
משולשת של חרות־הצ״כ־הפרוגרסיביים ,ש
היתר ,מעמידה את אישיותו של נחום גולדמן
בצד אישיותו של בגין ,משמש קלט לחוגים
האזרחיים מכל הקצוות.
על אף ההאשמות הנרגזות של החתן וה
כלה השבוע ,לא נואשו עדיין השדכנים ל
גמרי .הם המשיכו לקוות כי ברגע המכריע
יעלה בידם להצית מחדש ניצוץ — אם לא
של אהבה ,הרי לפחות של אינטרס.

ע שור
זבנג וגמרנו
״שנת העשור תתחיל בזבנג של בימות
הבידור בכל רחבי הארץ,״ בשפה ציורית
סיפר טדי קולק ,מנהלה הכללי של ועדת
העשור ,לעתונאים שהתאספו בבית סוקולוב
בתל־אביב 24 ,שעות לפני פתיחתן ר,ריש־
מית של החגיגות .״מיד אחרי הזבנג הרא
שון ,יבואו הזבנגים הבאים.״
״הזבנג״ השני בא באמת מיד אחרי ה
ראשון .אך חזרו המארגנים העייפים של
ועדת העשור למשרדיהם ,כשעיניהם עדיין
אדומות מלילות ארוכים של חוסר־שינה ,זכו
למקלחת צוננת .״החלטנו על קיצוץ רציני
בצוות העובדים,״ הודיע המנהל הארגוני.
אלוף־משנה דוד ניב ,לעובדים הנדהמים.
״אגף האירועים יבוטל .שני שליש מן ה
עובדים יפוטרו.״
התדהמה היתד ,כללית .שותפים לה היו
גם העובדים הבכירים ביותר .פרט לקולק
עצמן ,ניב ואפרת סגנו ,הוסתרו ההכנות
לפיטורים מכל עובדי הוועדה .ראש הוזעדה

העולמית מאיר וויסגאל ,שסולק מכל הש
פעה בעשור כבר חודשיים לפני פתיחת שנת
החגיגות ,נמצא אותה שעה באחד ממסעותיו
המרובים בחוץ־לארץ.
פון? האירועים .יותר משנדהמו ה
עובדים מהודעת הפיטורים נדהמו מצורתה.
האגף שנפל קרבן למגמות הצמצום של
קולק וניב היה דווקא אגף האירועים .במידה
ושנת העשור המובטחת היתה צריכה ל
השאיר את רישומה ברחוב הישראלי ,היו
אלה האירועים המיוחדים — פסטיבאלים,
תערוכות ,חגים ,מועדים ושעשועים למי
ניהם — שהיו צריכים לעשות זאת• אגף
האירועים היה גם האגף היחידי שהוכיח עד
אז את זכות קיומו .כי בשעה שהנהלת
תערוכת העשור דיווחה על תקלות בלתי־
פוסקות בהקמת התערוכה ,הוועדה לענייני
הערבים נכשלה כליל ,ומחלקת הפרסום ו
יחסי הציבור כמעט שלא הופעלה ,היו מפ
גני יום העצמאות ובימות הבידור בכל רחבי
הארץ הפגנת ארגון מוצלחת ממדרגה רא
שונה.
בראש אגף הארגון עמדו אהרון פרופם
ויעקוב אגמון .פרופס ,שהושאל לשנת ה
עשור מחברת התיירות ,בה הוא תופש
תפקיד מרכזי ,האשים בגלוי את דוד ניב
בנסיון לדחוק את רגליו ,איים בהתפטרות
גם מחברת התיירות ,אם יגשים קולק את
רצונו למנות את ניב כמנהלה• .
תגלית כן״לידה .לגבי יעקוב אגמון
לא הסתיר ניב את כוונותיו .אגמון ,צעיר
רב־מרץ שהצטיין בכושר ארגוני ובהפעלת
בימות הבידור בכל רחבי הארץ׳ העמיד
בצל את כשרונותיו של ניב .תוכנית הקי
צוצים ור,צמצומים ,שניב קיבל עליה את
אישורו של קולק ,קבעה את תפקידו החדש
של אגמון כראש ״צ1זת פעולה״ חסר־חשי-
בות וכפוף לניב עצמו.
התוכניות הגדולות של וזיסגאל וקולק
נעלמו כלא היו .בן־לילה גילו ניב וחבריו
את מה שהטיחו שוללי ועדת העשור ,ב־
משך חודשים רבים :כי למעשה ,אין צורך
בועדה מרכזית לחגיגות• את פסטיבאל ה
תנועה הקיבוצית יארגנו הזרמים הקיבו־
צייג־ בעצמם יחד עם עירית חיפה ,את
ד,זמריה — אגודת הזמיר ,את פסטיבאל עין-
גב — קיבוץ עין־גב ,את פסטיבאל דליה —
קיבוץ דליה ,ואת הכינוסים הבינלאומיים
יארגנו האגודות המכנסות אותם.
גם ועדת העשור העולמית נתגלתה פתאום
כמוסד מיותר .תפקידיה הועברו ,בהעדרו
של וויסגאל ,למשרד החוץ .הטיפול בתיירים
הוחזר לחברת התיירות ,התמיכה בחגיגות
האזוריות והארציות למשרד האוצר.
פרסומת בטליונים .הבאלון שהת
פוצץ הבריח גם את אחרוני עובדי העשור
שנשארו ,הרחק ממנפחיו .פרופס חזר ל
חברת התיירות ,אחרי שהובטח לו כי ניב
לא יתפוש בה את מקומו של מנהלה יוחנן
ביהם ,היוצא לשליחות .אגמון ״הושאל״
להתיאטרון הקאמרי ,לתקופה בלתי ברורה
מראש ,התפטר למעשה מהוועדה הבלתי-
קיימת.
שאר העובדים ,שאף אחד מהם לא קיבל
מעמד של קביעות ומשום כך לא יכלו
להביא את טענותיהם בדבר צורת הפיטורין
לפני שום מוסד מוסמך ,התפזרו לכל עבר,
העולם הזה 1076

