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שמורות) הזכויות (כל
שנת תהיה הנוכחית השנה כי ככירה אפשרות קיימת •

 מיליון 40ב־ אותו מעריכים הנזק/ את כבר אומדים במשרד־האוצר כ<נורת.
הנגב. על תפסח הבצורת כי התקוה תתגשם אם לירות,

להתערבות המערב כבירות לחץ יפעיל ירדן מלך חוסיין •
 היא אולם יציב, משטרו כי חוסיין הסביר בלונדון האחרון בביקורו בעיראק.

קומוניסטיות. לידיים אקעיר תיפול 1960 סוף עד כי חושש
לתמוך רשמית יחליטו תנועת־החרות של פניפיס במה •

 איזו־ בחירות בעד להצביע תאיים שחרות כרש, משה של כהצעתו
בסניפים גם מפא״י. בלי ממשלה יקימו לא האחרות המפלגות אם ריות,

מכל נואשו התנועה שעסקני מאחר לתסיסה, לגרום ברשהצעת תוסיף אחרים
הביעו כבר התנועה  מראש כמה הבידוד. מן חרות את להוציא אחרת דרך

למתנגד. עדיין שבנח בגין שמנחם בעוד ברעיון, תמיכה
בלי •

האירגוני
המכנה את החרות תנועת תשנה לזה, קשר שום

 תוצאות בעקבות הראשונה המעשית המסקנה ו1 תהיה שלה.
 ומבצעת. רעיונית למזכירות מנגנונה את תחלק מפ״ם, את תחקה חרות הבחירות.

 תפקיד את בתל־אביב. התנועה בסניף שינויים יחולו ההכחשות, כל למרות
העיריה. במועצת המפלגה סיעת ראש שכטרמן, אברהם יקבל הסניף יושב־ראש

בין המגע מפא״י״חרות. ביחסי הקרח שיישבר לוודאי .קרוב •
 ינשב״ סגני בעד במשותף שהצב״עו אחרי ייפסק לא הגדולות הסיעות שתי

נוספות. משותפות הצבעות יתכנו הכנסת.
דיין משה אבן, אבא צעיריה ושלושת מפא״י סיעת יחסי •

ן עו מ ש ם ו . פר דו ד ח ת  לעבודת הצעות כמה השלושה הציעו שעבר בשבוע י
חריפה. לגלגנית בתגובה נתקלו בכנסת, המפלגה

הבלתי הצ״בים לדרישת להסכים עלול סרלין יוסף ח״ב •

במרינה
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 לידידיהם שאין מה על לוותר רצו לא טונם,
האנגליים.

 חשב בן־גוריון דויד הטוב. השותף
 ו־ הפרוגרסיבים בין השיחות בכל אחרת.
 הימנית המפלגה בעמדת דוקא תמך מפא״י

 חברי הבינו שלא מה הבין הוא הקטנה.
 אינו מפא״י של שלטונה המשך מפלגתו:

 גם יציב הוא קופת־חולים, בהחזקת מותנה
 התעקשו מדוע ביג׳י הבין לא לכן בלעדיה.

זה. בסעיף לוותר לא חבריו
 על רצונו את לכפות הצליח לא הוא אולם
בהתנג שנתמכו אשכול, ולוי נמיר מרדכי
 פנחס ידי על הפרוגרסיבים להצעת דותם
 היד, שעיקרן פשרות, למצוא ניסו הם לבון.

ה המפלגתיות החולים קופות את לבטל לא
קיימות.

 הם הסכימו. לא הקואליציוניים השותפים
 מינימלי תנאי היא דרישתם כי לביג׳י הודיעו

 תבטיח אם ״אפילו לממשלה. להצטרפותם
ל נוכל לא בממשלה בעמדתנו לתמוך לנו

 הפרוגרסיביים העסקנים אחד אמר הצטרף,״
 המצב את להשאיר אפשר ״אי לבן־גוריון.

שהוא.״ כפי
 הפעם כי היה נראה ימים עשרה לפני
 שותפיה בלי ממשלה להקים מפא״י תיאלץ

המגע את ביג׳י חידש זאת בכל הקבועים.

 הפרוגרסיביים וידידיו כנוביץ לד״ר אולם
הש הבריאות על הגדול הקרב נחמה. היתה

הצ בטוח. ובלתי מסתורי קלף בידם איר
 עשן מפיו נושף כשהוא החדש, הח״כ טדק

הב ״בן־גוריון ריחנית: סיגריה של סמיך
 עם למאבקנו. כוחו כל את להקדיש טיח

להילחם.״ קל לנו יהיה כזה שותף
 הפרוגר־ של והציבורי ההגיוני הניתוח

 נולד הפוליטי הילד אבל מוצלח. היה סיבים
מת.

רפואה
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 שבועיים לפגי שפורסמה סנסציונית ידיעה
 גילתה היא רבים. רופאים הרגיזה בהארץ

 טאוף, רינצו — ישראליים רופאים ששלושה
 מצאו — רגינוביץ ומשה קרוצ׳ק נחום

 חוזרת להפלה גורם הליסטריוזיס שהחיידק
 מן שהועתק — המחקר שני. הריון בזמן

 הנגיף כי קבע — וקפואה המקצועי העתון
תרופה. לו נמצאה בודד.

 לרעש גרמה הידיעה כמעבדה. רעש
 שאלו לרופאיהן, פנו אומללות נשים גדול.

 הפרסום על רגזו הרופאים אמיתותה. על
 הרופאים את ציטט דבר יומון בעתונות,

 כי שקבעו רבאו, וארווין אלברכט יצחק
סופית. הוכח לא דבר שום עדיין

 ביום שכעסו. היחידים היו לא הם אולם
ל אנשים כמה מיהרו הידיעה׳ פורסמה בו

 בתל־ ביאליק ברחוב בקטריולוגית מעבדה
ש העמידה בגיל האשד, את הציפו אביב,
 לי, שידוע כמה ״עד בשאלית: אותם, קיבלה

 קבע החוקרים,״ בין הנפטר בעלך גם היה
 כי נדהמה. הרשימה, את קראה האשד, אחד.

 שנפטר רפופורט, אפרים ד״ר של אלמנתו
משוכ היתד, בתל־אביב, אחדים חודשים לפני
 לא שמו גדול: עוול לבעלה שנעשה נעת

החוקרים. בין הוזכר
 סיפרה היא לסלוח. יכלה לא האלמנה

 להגיש איימה הענין, על הרופאים למכריה
 הזכירו שלא השלושה, נגד משפטית תביעה

 זאת ״בכל המגלים. בין בעלה של שמו את
 את הרפואה מעתון העתיק שהארץ טוב

 לב שם היה לא אחד אף אחרת המחקר,
 מידידיה אחד השבוע אמר שנעשה,״ למעשה

טענותיה. בצידקת האמין אשר רפופורט, של
 שההאשמה משוכנעים היו כולם לא אולם
 רבים,״ בשטחים אתנו עבד ״רפופורט מדויקת.

 רבינוביץ, משה ד״ר הזה העולם לכתב סיפר
 בית־ד,חולים של הבקטריולוגית המעבדה מן

 ש־ זה במחקר לא ״אבל בתל־אביב, הדסה
פירסמנו.״

הים
ם״ ו ה •סובבנו׳־ ת

 מ! לכבודד, חיבר צה״ל של הראשי הרב
רש נתודספה ״צוללן״ המלה חדשה*, פילה
 עבור הוכן מיוחד סמל העברית, לשפה מית

 ימי מיל כל כיסה מיוחד כתב צוותה, אנשי
ל הגיעה וערב מפורטסמות, הפלגתה של

 והעניק ממינהגו חיל־הים מפקד סטה חיפה
ה העתונות של הצבאיים ,לכתבים ראיון

להא תרומתו את תרם אחד כל ישראלית.
ש במדינה גם כי ותפארתו. המאורע דרת

 אחרי הראשונה ״הפעם על מליצות שבעה
ה הצוללת של בואה היה שנה״, אלפיים

 ל׳ גדול מאורע הישראלי העי של ראשונה
תושביה.
 לפני האנגלי, לנמל שהגיע הישראלי הצוות

 הוד צוללת את לידיו לקבל כדי כשנה,
מל של צוות אמנם היה ספרינגר, מלכותה

 לאחדים רק אך בחיל־הים• קבע בשרות חים
צו על בשירות קודם נסיון היה מאנשיו
 במלחמת שונים, בציים רכשו אותו ללות,

 עד הרכישה, מנמל הדרך את השניה. העולם
 שיפוץ בה נערך שם בליברפול, למספנה

 אסור המים. פני על הצוללת עשתה כללי,
 הצי של הוראות־הקבע כי לצלול, לה היה

 עברו אם לצלול צוללת על אוסרות הבריטי
 שנערך האחרון הכללי השיפוץ מאז שנתיים

בה.
 סגן־אלוף עמד הישראלי הצתה בראש

ו בתל־אביב שגדל כמעט־צבר דרור, יוסף
 מעגן־מיכאל. לקיבוץ יותר מאוחר הצטרף

הצוללת כמפקד בריטניה, את צאתו ערב רק
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 : הצוללת לצוות הדרן תפילת מתוך *
 אבותינו, ואלתי אלהינו ה׳ מלפניך רצון ״יהי

 ותעלנו לשלום ותוליכנו לשלוס שתצלילנו
 מים מיס,*אפפונו במעמקי באנו לשלום...

 וגליך משבריך כל יסובבנו, תהום נפש, עד
 ואל מים שבלת תשטפנו אל עברו. עלינו

 באר עלינו תאטר ואל מצולה תבלענו
״פיה . . .

...גון וזגזנדר בגרר ״\זכר
חבריו את לשכנע הצליח סדלין המפלגה. ועידת את להקדים מרוצים

 על ויתרו והם נסים, חשה ח״ב בפרשת אשס אינו כי הממורמרים למפלגה
מתפקידו. אותו לסלק הדרישה

ב מאוחד כבלוק יופיעו והצ״ב חרות בי הנמנע מן לא •
 המשא־וחמתן הופסק מאז מתנהלים כך על דיונים הקרוב. הציוני קונגרס

והצ״כ. ביניי בין
יקימו ואחדות־העבודה מפ״ם שסיעות הסיכויים קלושים •
 אחדות־העבודה, של מנהיגים כסה מצד גישושים גס ככנסת. טכני גוש

קיבוצי מצד בעיקר בהתנגדות, נתקלו המפלגות, שתי של מחדש איחוד על
במשבר. עכשיו נמצא המאוחד הקיבוץ כי הטיענים השומר־הצעיר,

 המוסדות באחד במעילה הקשור סנסציוני למשפט צפה •
המרעישים, הגילויים דצמבר. חודש בסוף ההסתדרות של הכלכליים

העדים. בדברי בעיקר יתגלו חקלאית, תוצרת בשיווק הקשורים

 של למדיניותו יתנגדו מתנועת־המושכים מפא״י ח״כי •
אינדכס, חישובי בגלל הרוצה, ספיר, פנחס והתעשיה המסחר שר

 הממשלה, על־ידי כבר קיפחו כי טוענים המושבים החלב. מחיר את להוריד
בשוק. העופית מחירי לירידת גרמה בשר, קופסאות למכור תחילהשה

יומיים מאירופה, מיוחדות ארוחות לקבל תוכל כקרוב •
 קסבה, האקסקלוסיבית המסעדה ללקוחותיה תעניק זה שרות הזמנתן. אחרי

 את תביא בישראל, המפוארת המסעדה, שבועיים. בעוד בתל־אביב שתיפתח
קולינרית. דרישה כל תספק אולימפיק, חברת של מיוחד אוירי בשרות הארוחות

 הדתית. הבעיה על נוסף החזיר, כגידול צפוי חדש מכשול •
 את לאתר ניסה ומשרד־החקלאות בארץ, החזירים בין פשטה מדבקת מחלה

 מיליון כחצי לשלם הממשלה תיאלץ ראשון חישוב לפי צריפין. ליד מקומה
שניזוקו. המשקים לבעלי לירות

 שוב לשמוע הסכים המפלגה, מנהיגי עם
טענותיד,גב את

 הררי יזהר רוזן, פנחס נפגשו פעמיים
 בפעם ואשכול. נמיר עם רק כנוביץ ושמעון

 בן־ לדירת הפרוגרסיבים הוזמנו השלישית
 לסגת לא החליטו הס חולה. ששכב גוריון,

 פשרה הצעת שום נקבל ״לא מתביעותיהם.
 אחד קבע אחר,״ מישהו של או נמיר של

 הפגישה. לפני ספורות דקות הועדה מחברי
 על השנה המוצאות לירות מיליון 200״

ב הוסיף בכך,״ מה של דבר אינן בריאות
החלטיות.
ב חמישי ביום הגיע הממושקף כנוביץ

 בך של לביתו אחד־הצהרים ארבע שעה
 בחצות לוותר. לא נחושה בהחלטה גוריון,
פעו אחרי אחרת. הפרוגרסיבים כבר חשבו

ה התקוות דג מכל נכנעו. קלה ריכוך לת
המפלג -קופת־ד,חולים לחיסול שלהם שמן
ר ביטוח ויצירת הבזבוז הכפילות, תית,
 שהיו דקות עצמות שרדו — מקיף פואי

בשטח. אי־שם מפוזרות
 חברי שאינם ישראל, אזרחי ההסכם: קבע

 כנראה כורחם, בעל יבוטחו קופת־חולים
ההח הקיימות. המפלגתיות בקופות־החולים

 ועדת־שרים בידי תהיה הביצוע על לטה
 הבלתי־מבו־ רוב כי לוודאי, קרוב מיוחדת.

ההס של הבטוחה בקופת־חולים יבחר טחים
תדרות.

ה הפרדוקס את הפרוגרסיבים יצרו כך
 להזכיר שהירבו אחרי בגודלו, השני רפואי

מל מרוב הרופאים. ריבוי על הראשון את
 הם המפלגתיים, הבריאות סוסי לחיסול חמה

אותם. פיטמו

ן
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