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במרינה
)4 מעמוד (סוף

 להגיד יכול אתה ״איך נרעד. הישראלי
 עלילת־הדם זאת ״הרי התרתח, כזה־״ דבר

 מתועב!״ שקר זהו האנטי־שמים! של השפלה
 בנחת, האפריקאי השיב אומר,״ אתה ״כך

 שאין לך מניין אך צודק. שאתה ספק ״אין
 קנאית, יהודית כת בעולם מקום באיזשהו
 דמם את ומכניסה נוצריים ילדים הרוצחת
למצות?״

חיננך
׳□3131 מורים
 בתי־ספר תלמידי אלפי וחמישה כעשרים

 מיד עצמם׳ את למצוא עלולים תיכוניים
שתוע נוספת בחופשה פורים חופשת לאחר

 שתהיה, אך בקשתם לפי לא אולי להם נק
 שביתת החופשה: סיבת לרוחם. כנראה
ה המורים אירגון החליט עליה מורים,

תיכוניים.
 מהסתדרות חלק מהווה האחד האירגון

 של הכללית להסתדרות המסונפת המורים,
המורים חטיבת ונקרא — העבריים העובדים

התיכוניים.
 ארגון השם את נושא השני האירגון

 לפני שפרש גוף והוא התיכוניים המורים
המורים. מהסתדרות כשנתיים

 לשביתה המורים הסתדרות של התנגדותה
 בעיקבותיה הביאה, התיכוניים ולתביעות

ה האירגון החדש. הגוף ולהקמת לפרישה
ה חלקם מורים, 1500כ־ כיום מאגד חדש
אקדמאית. בעלי־השכלה גדול

 המתכוננים האירגון, מורי השבוע טענו
 אשכול שאפילו היא, שלנו ״הצרה לשביתה:

 ומכיר ולתביעותינו לדיעותינו מתנגד אינו
 לנו יעלה שאם פוחד פשוט הוא בצידקתן.

 עם גם זאת לעשות ייאלץ המשכורת׳ את
 היסודיים.״ בבתי־הספר המורים
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 סלע־ ואת בעיית־היסוד את מהוזת חישובו

 משרד לבין המורים בין העיקרית המחלוקת
למע נקבעת, לתיכוניים המשכורת החינוך.

ב היסודיים. למשכורת השוואה על־פי שה׳
 על הוותק• תוספת לגבי הדבר חשוב עיקר

יסו מורה שמקבל נוספות לירות חמש כל
 שש התיכוני המורה מקבל ותק, כתוספת די

לירות.
 התיכוניים המורים נציגי כך על טוענים
באירגון:
 הוא היחס כימעם אירופה ארצות ״מכל

 אצלנו, שנהוג כמו לשש, חמש של לא
 שלש כל על כלומר: לארבע׳ שלוש — אלא

 ארבע התיכוניים מקבלים היסודיים של לירות
ה שהמורה היא, המעשית התוצאה לירות.
 שנים שש עד חמש ללמוד החייב תיכוני,
 מתחיל האקדמאי, תוארו את להשיג על־מנת

 המורה כן שעשה לאחר שנים שש בעבודתו
 ההפרש ממנו. נמוכה ובמשכורת — היסודי
 הוותק, שנות מהפרש כתוצאה בא בשכר
 זמנו שהקדיש שעה התיכוני, הפסיד אותן

 משכורת יקבל כזה מורה ללימודים. וכספו
 רק בגילו׳ היסודי המורה של לזו שוזר,

 .״59—60 בן כשיהיה
 והתוספות המשכורות יחס היה 1954 עד

 באותה לארבע. שלוש המורים סוגי בין
 בה המורים, הסתדרות ועידת החליטה שנה
 מיעוט התיכוניים־האקדמאיים המורים היוד

 את ולקבוע הסדר את לשנות מבוטל,
כמחייב. — לשש חמש — היחם

 המורים,״ הסתדרות של האופטית ״הטעות
מ ״נובעת המורים, אירגון אנשי טוענים

 יחם שינוי יפגע פן חרדים שהם העובדה
 היא האמת היסודיים. במורים התוספות
ה המורים משכורת לפי נקבע שהחישוב
לש יכול אינו היחס ששינוי כך יסודיים,

 בסיס.״ המהווה שכרם את נות
 ישנה היחס ששינוי החושש מצידו, האוצר

ל התנגדותו מוסיף המדד׳ חישובי את
ה רמת־החיים בקביעת נוסף זיוף שינוי

ממוצעת.
 רק לא המורים מקופחים שכך, כיוון
 לא שהקדישו האחרים האקדמאים כל לעומת

ללי — פחות אף ולעיתים — מהם יותר
 בתי־הספר מורי לעומת אפילו אלא מודים׳

היסודיים.
 הדיון עבר ומייגע, ארוך משא־ומתן לאחר

 לעמדה להגיע הצליחו שלא ועדות שתי דרך
 העומד היחיד הצדדים. כל דעת על שתתקבל
 שלום הוא סביר לפיתרון בדרך כאבן־נגף

 אם הכללית. המורים הסתדרות מזכיר לוין,
המז של לפרישתו לגרום אבן אבא יצליח

ל מחודשים סיכויים ייפתחו העיקש, כיר
התיכו המורים יקיימו ולא, הבעיה, יישוב

 הסדר למציאת עד לשבות החלטתם את ניים
רצונם. את ישביע אשר סופי

 הדתית המפלגה הנהלת בן־גוריון. דויד של למעמדו ניצחת כמכה התחיל שבוע ך*
 ביג׳י פניית על סופית להשיב כדי בתל־אביב׳ קאסטל במלון התכנסה הלאומית | 1

 רצופים, שבועות משלושה למעלה שנמשכה מריטת־העצבים קואליציה. עימו להקים
 ו:י.תן ויכוח, של שעות שש כתום הידיים הורמו כאשר לנקודת־הכרעה. סוף־סוף הגיעה

 בעד עצמם. המצביעים מן יותר מופתעים אנשים היו לא הדתיים, תשובת את לספור היה
נמנעים. שישה בעוד- — שמונה התייצבו נגדה שיבעה, הצביעו לקואליציה ההצטרפות

 בוודאות לקבוע הדתית המפלגה מאנשי־צמרת אחד אף היה יכול לא האחרון לרגע עד
 ואילו _ אחד דבר העסקנים דיברו המפלגה במועצות כי ההצבעה. תוצאת תהיה מה

 להצביע אותם חייבו הפומביות שהכרזותיהם כאלה היו אחר. דבר חשבו פנימה בליבם
 חסידיהם על השפיעו אחרת, להצביע כדאי כי משוכנעים בהיותם אולם מסויימת; בצורה

מהצבעה. להימנע לפחות או — ידיים נגדם להרים וחבריהם
 מקהילתו שביקש רב אותו כמו ״היינו העסקנים׳ אחד סיפר הקולות,״ את ״כשספרנו

 וביקש בית־הכנסת בחצר גדולה חבית העמיד הוא פסח. ערב הנצרכים, למען יין לתרום
 בבוקר, למחרת בא כאשר שלו. תרומת־היין את החבית תוך אל לשפוך בעל־יכולת מכל
 לא יין. יתרמו ,כולם לעצמו: אמר תורם כל כי הסתבר מים. — מלאה החבית כי מצא

 כשלעצמי, אני לנו. קרה בדיוק כך מים.׳ של בקבוקים שני אכניס אם מאומה יקרה
 כך כל אם לעצמי: אמרתי לבן־גוריון. הצטרפות שדרשו החזקים הכוחות מן התרשמתי

 להגיד אחר־כך אוכל לפחות אבל המצב, את ישנה לא שלי הקול יהיה. בטח רוצים, הרבה
הזה.״ המעשה נגד שהייתי

 דויד המכריע. הגורם היתד, הזד״״ המעשה נגד שהייתי ״להגיד מסוגל להיות זו, כמיהה
 כי לתדהמתו גילה ביין, מלאה הדתית המפלגה חבית את ימצא כי שקיווה בן־גוריון,

מים. אלה בה .היו לא
 כשהוא לשעבר, שותפיו מפני שבועות במשך שהתפרס האיש נואש. ביג׳י אמר לא אז גם

 מחדש. ידו את ופשט גאוותו את שוב בלע הביש, ממצבו אותו יצילו כי בפניהם מתחנן
 יוכל לא כי לנשיא יודיע שבוע, לפני עוד תשובה יתנו לא הדתיים שאם שהכריז אחרי

 החזיר לא נגדו, סופית החליטה שהמפלגה אחרי גם זו. מהחלטה בו חזר ממשלה, להרכיב
 על לחץ הופעל שוב מישהו. לשדל בנסיונם המשיכו שליחיו לנשיא. המנדאט את

 להשתתף שלא ההחלטה המפלגה. במוסדות להצבעה ההצעה הובאה ושוב הפרוגרסיבים,
מקודמותיה. יותר עוד מוחצת הפעם היתה בקואליציה

 ישנו שהדתיים הסיכוי על לדבר שבו ביג׳י ואנשי לפניהם, בגסות זו דלת נטרקה אך
 משוללי־כבוד נראו שתימרוניהם העובדה מבחירות. אותם יצילו זאת ובכל דעתם את

 הרברבניות, ההכרזות אף על כי ולהתבזות. להמשיך מהם מנעה לא האזרח, בעיני ומאוסים
בחירות. מפני פחד־מוות מפא״י פחדה

 המפלגה במסדרונות ביותר. העלוב הסוג מן בקנוניה הצלה לחיפוש אותה דחף זה פחד
 שלה הערבים בעזרת מיעוט, כממשלת תשלוט שמפא״י החדשה: התיקוזה על מדברים החלו

 ואת הפרוגרסיבים את לשדל ניסתה היא ישראל. אגודת פועלי של הקנויים הקולות ושלושת
 בסוף במיעוט. היותה על־אף להתקיים לה יאפשרו בכנסת, נגדה יצביעו שלא הד״לים
פיתוי. של זה לסוג הסופית התשובה תהיה מד. עדיין ברור היה לא השבוע

★ ★ ★
כיג׳י נגד מפא״י

ת ^ מ י ה/ י ר כ  ינצל — לבחירות ללכת זאת, בכל בן־גוריון, דויד ייאלץ אם כי ס
\ כי לו היה נדמה כזה חשבון יריביו. כל עם יסודי חשבון לערוך כדי ההזדמנות את /
 הכנעת אולם לבון. את להדיח מפא״י מרכז את אילץ כאשר שבועות, שלושה לפני ערך י

 הממישך הריב בו פגע מאשר יותר עצמו בבן־גוריון פגעה כבומראנג, פעלה המפלגה מרכז
 נגד הינו המפלגה מנהיגי מבין ניכר מיעוט כי הוכיחה המרכז הצבעת כי לבון. עם

בן־גוריון. דויד
 לזרות באה ההסתדרות של כללי כמזכיר תפקידו את לבון פנחס עזב בה הצורה גם
 למעין לבון של פרידתו הפכה בקלון, והדחה הוקעה להיות תחת ביג׳י. פצעי על מלח

 בהתמודדות, מנצח יצא כי שהאמין בן־גוריון, המודח. למזכיר אהדה שהוסיפה עינוי־קדושים׳
לכאורה. שחוסל היריב על־ידי ודוקא — מנוצח עצמו את מצא

 זו כוונתו את סופית. חשבון לעריכת הבחירות את ינצל מקורביו, לדעת כן, על
 ברשימת ייכלל לא לבון הודיע: כאשר מפא״י, מזכירות בישיבת השבוע, היסב הבהיר
של הרעה מן כי שקיוו פשרניים, עסקנים בראשה. עומד בן־גוריון דויד עוד כל מפא״י,

 לא כי הבינו — והאיחוד הליכוד טובת — אחת טובה לפחות למפא״י תצמח הבחירות
חודשים. מזה בן־גוריון דויד חש אותו הצורב העלבון את נכונה העריכו

 לבון של מעמדו את סופית לחסל הזדמנות בבחירות לראות עשוי בן־גוריון רק לא
 התכוננו ארוכות שנים פרס. ושמעון דיין משה הם ממנו יותר הרבה מעוניינים במפלגה.

 בעוד רק להתחולל זה קרב נועד שלהם, לוח־הזמנים לפי הירושה. על המכריע לקרב
 את לנצל הם מוכנים בלתי־צפוי, באופן המערכה משהחלה עתה, אולם אחדות. שנים

 מעוניין בה מצומצמת מלחמה אותה רק לא תום. עד המלחמה את ולנהל ד!,־,זדמנות
 מקיפה מלחמה אם כי — מפא״י של המוחלט הבוס הוא כי לקבוע כדי בן־גוריון׳ דויד

שלו. הבלתי־מעורערים יורשי־העצר — ביג׳י נערי — הם כי לקבוע שמטרתה ויסודית,
 יגיע בו ברגע מהמפלגה. לבון פנחס של רגלו בדחיקת רק לא מעוניינים הם כך לשם

 כל את גם להרחיק יבקשו לכנסת, הרשימה שתורכב בעת החשבונות, סילוק מועד
 את לרשת להם להפריע העלולים ותיקי־ר,מפלגה אותם כל עם יחד לבון, של אוהדיו

 השלימו הם זה. לפילוג מוכנים ושות׳ דיין אך במפלגה. פילוג הדבר: פירוש השלטון.
 המפלגה שבתוך ובלבד — בבחירות קולות תריסר תפסיד המצומצמת שמפא״י כך עם אפילו

ביקורת. כל התנגדות, כל תישאר לא
 שתדגול מפלגה טוטאליטארית: מפלגה תהיה אותה, מתארים שהם כפי החדשה, מפא״י

גלויה. דיקטאטורה על שתישען מפלסת חד־מפלגתי: משטר ובכינון הבחירות שיטת בשינוי
כחירות־חאקי ★ ★ ★

ך ^ ש ת 13 מ ו  פעמים ארבע ללכת ישראל אזרחי הספיקו המדינה, של קיומה שנ
הפעם? שייערכו הבחירות אופי יהיה מה כנסת. לבחור לקלפי,̂ 2

 שנערכו בחירות אלה היד חאקי״. ״בחירות המונח את יצרה הבריטית ההיסטוריה
 של ןקע על נערכו הן שנה. 100כ־ לפני בדרום־אפריקר״ הבורים מלחמם של בעיצומה

ברמד״ נישא ״הבטחון״ קול קיצונית. מיליטאריסטית דימאגוגיה של וחצוצרות, תופים
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