.

במדינה
העם
הסוכה והמסורת
היו זמנים שבירושלים נודעה משמעות
סימלית לסוכת־שומר מעץ ,שהוצבה ליד
מישכנו הרישמי של הנציב־העליון .היה זה
בתקופה שלפני הקמת ארמון הנציב המפו
אר ,כאשר כל נציב בריטי היה בוחר ל
עצמו מישכן חדש.
ירושלמים רבים ,שלא עקבו מקרוב אחר
החדשות ,למדו על תנועות הנציבים מן ה
סוכה הצנועה ,שבצילה עמד שוטר מזויין.
כאשר היו מופיעים פועלים ומפרקים את
הסוכה ,ידעו הכל כי הנציב הולך; כי תקו
פה אחת בחיי השלטון תמה ותקופה חדשה
מתחילה.
השבוע הופיעו פועלים ליד הבית מס׳ 44
ברחוב בן־מימון בירושלים ,פירקו במהירות
את הסוכה בה עמד עד כה השוטר המזויין
ששמר על מעונו הרישמי של דויד בן־
גוריון .תקופה ארוכה בחיי השלטון באה
לקיצה ,לפי כל גינוני המסורת.

מפלגות
תשובה לכ ר ס

בית הספר לטכנולוגיה מיסודה שר

ה 11ב** ה ה £1ו^ינוכניו1
משרד הבטחון ,אגף כוח אדם
בעלי

התעשייה,

מחלקת העבודה

התאחדות

החלה ההרשמה
במקצועות:

ללימודי

חד־שנתיים

יום

ס ר טו ט מכונו ת
סר טו ט בניין ואדריכלי
ריהוט ועיצוב פנים
הלימודים בקורסים לסרטוט מכונות וסרטוט
בניין ואדריכלי נערכים באישורה ובפיקוחהשל

הסתדרות הטכנאים
פרטים

והרשמה:

* מוסדות המכללה הפוליטכנית ,רחוב המסגר מס׳  ,62בכל
יום בין השעות  8.00בבוקר עד  7.00בערב )טלפון .(36487
* משרד הבטחון ,היחידה לטיפול ולהכוונת חיילים משוחררים,
רחוב ב׳ ,מם׳  ,12הקריה.
■ץ .התאחדות בעלי התעשייה ,מחלקת עבודה ,רחוב מונטיפיורי
מס׳  , 13חדר מם׳  , 16בימים ב׳ ו־וד ,בין השעות 12.30
עד  2.30אחה״צ.
הלימודים יתקיימו בתל־אביב וייפתחו בספטמבר .1963
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ההפתעה הגדולה ביותר ,בוויכוח שקדם
להצבעת־האמון של הכנסת לממשלת אש
כול ,היתד ,טמונה בנאומו של מנחם בגין.
ראש סיעת חרות לא שכח את גינוני-
הדיבור העדינים שלו ,אך מה שאמר לא
היד ,עדין כלל ועיקר .הוא תקף את שמעון
פרס ,כפי שלא הותקף מימיו מעל במת
הכנסת .וזאת ,שעה שהידידות בין פרס
לבין אנשי חרות הפכה שם־דבר בעולם
המפלגתי.
גם בשעה שדויד בן־גוריון קצף ורגז על
חרות ,הטיח בפני חבריה האשמות של אה
דה להיטלר ,המשיכו יחסי פרס־חרות להיות
תקינים .הסביר אחד מראשי חרות ,שעה
שהמתין )לשוא( לבואו של שטראוס ללוד,
לפני כחודש :״כוונתו של בן־גוריון ברו־
ולי ,לגמרי .הוא יודע כי עליו לרדת ב
קרוב מן הבמה ,ולפני כן הוא רוצה לשבש
לחלוטין את היחסים בין מפא״י לבין
חרות .הוא רוצה להוריש למפלגתו ירושה
של שינאה עמוקה ככל האפשר.״
הערכת אותו מנהיג :״זה לא יעזור לו.
פרס ישב איתנו ברגע שבן־גוריון יסתלק.״
פרם עצמו עשה כל מה שביכולתו ,על־
מנת להגביר רושם זה ,המבוסם על תפיסה
קרובה בעניינים צבאיים ומרחביים .והנה,
לפתע ,הנחית בגין מהלומות מילוליות חס־
רות־תקדים על בן־הברית המיועד.
התערבות זרה .היה הסבר כפול ל
התקפה זו .מאז פרשת המדענים הגרמניים
וסילוק הממונה על שרותי־ד,בטחון ,קיננה
בלב מנהיג תנועת־החרות ההרגשה ,כי שמ
עון פרס הוליך את כל המדינה שולל —■
ודווקא בנקודה הכאובה של יחסי ישראל־
גרמניה .הזמנת פראנץ־יוזף שטראוס לביקור
רישמי העמיקה את הפצע .הסתרת מועד
בואו לישראל ,תוך העלבה גסה של כל
סיעת חרות בכנסת ,זרתה מלח על הפצע
הפתוח.
אך רש־מת חטאי פרס ,בעיני בגין ,לא
הסתיימה בזאת .היה בה פרט נוסף. ,מרגיז
לא פחות .הוא נגע ליחסים הפנימיים' בתוך
חרות.
אחרי ההפגנה בלוד קרה דבר שאינו
רגיל בחרות :נמתחה ביקורת חריפה על
החלטתו של בגין ועל עמדתו בפרשת ה
מדענים .המקטרג :ח״כ חרות בנימין אבני־
אל ,שטען כי בגין אינו יודע את התמןנד,
במלואה ,וכי גרמניה היא משענת־חייט ל
מדינת ישראל — טענות שנשמעו לבגין
כאילו באו ישר מפי פרס .ואומנם ,כך היה.
הסתבר כי ימים אחדים לפני כן ניגש פרס
לאבניאל ,ד,ירצה בפניו ,בקודים מעורפלים,
על חיוניות העזרה הגרמנית .הוא אף שיב־
נע את איניאל ,כי ההפגנה נגד שטראוס
היתד ,פגיעה בבטחון־ד,מדינה.
על כן ,כאשר פתח בגין ,כראש הסיעה
האופוזיציונית הגדולה ביותר ,את הוויכוח
בכנסת ,לא הסתפק להשיב לפרם קובע־
המדיניות ,אלא גם לפרס ד,תככן ,על הת
ערבותו בענייניה הפנימיים של חרות.

עתונות
ספר הפסוקים
מה כתוב בתנ״ך על התפטרותו של דויד
בן־גוריון וחסימת דרכם של פרס ,דיין
ושות׳ אל השלטון?
על שאלה זו תמהו בשבוע שעבר כמה

אנשים רציניים .לא היה להם שום ספק:
משהו כתוב בתנ״ך על נושא זה.
לבסוף החליטו כי הפסוק המתאים הוא:
״וייעפו נערים וייגעו ,ובחורים כשל ייכ
שלו.״ )ספר ישעיהו ,פרק מ׳ (.כעבור יום
הופיע פסוק זר ,בעמוד הראשון של דו־
השבועון אתגר ,תחת תמונה ספינכסית של
דויד בן־גוריון ,ספק עייף ,ספק מלגלג.
הילכו שניים יחדיו? חיפוש פסוקי
תנ״ך לשם שיבוצם במאורעות היום הוא
מישחק קבוע בדו־השבועון האינטלקטואלי.
הוא נערך אחת לשבועיים ,מזה למעלה מ
שנתיים.
כאשר הפך אתגר לדו־שבועון ,נטל לעצ
מו כמתסנת את השבועון הצרפתי ל־אנס־
פרס .אותו ׳שבועון נוהג לפרסם על שערו,
תחת תמונת איש־השבוע ,פסוק כלשהו מ
ספרות העולם ,או אחת מאימרות־הכנף של
גדולי הדורות.
בשער הגליון הדדשבועי הראשון של
אתגר הופיעו הח״כים קול וספיר ,לרגל
איחוד הפרוגרסיבים והציונים־ד,כלליים נ־
מייסגרת המפלגה הליברלית .כמעט מעצמו
נתבקש הפסוק מספר עמוס :״הילכו שניים
יחדיו ,בלתי אם נועדו? התיפול ציפור על
פח הארץ ,ומוקש אין לה?״
כך נוצרה מסורת :להסתפק בספר אחד,
התנ״ך.
קול דמי אחיך .מאז לא היה מחסור
בפסוקים .נתן־ילין־מור ,מפקד לח״י לשע
בר ועורך דו־ו׳,שבועון י כיום ,מפשפש ב
ספר ,נעזר לעיתים בקונקורדנציה ,אך סומך
בעיקר על זכרונו התנ״כי הפנומנאלי .אין
הוא מתקשה במציאת שלושד,־ארבעה פסו
קים בכל מיקרה ,אותם הוא מציע לחבריו
לשם מיבחר.
פסוקים לדוגמה:
• על האשמות יואל בראנד :״ויאמר:
מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אלי מן
האדמה!״ )בראשית ,ד׳(.
© על ח״כ ישראל גלילי ,בעת הוויכוח
על הצטרפות מפלגתו לקואליציה של בן־
גוריון :״מה לנו חלק בדויד ,ולא נחלה
בבן־ישי . ..״ )מלכים א /י״ב(.
• על ח״כ יוסף ספיר ,בעת הדיון על
אפשרות הרכבתה של קואליצית־ניר :״נירו
לכם ניר ,ואל תזרעו אל קוצים!״ )ירמיהו,
ג׳(•
• על המארשל עבד אל־חכים עאמר,
בעת פיצוץ האיחוד המצרי־סורי :״כה אמר
אדוני :על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה
לא אשיבנו!״ )עמוס ,א׳(.
 8על אהרון כהן :״ויקו למשפט והנה
משפה ,לצדקה והנה צעקה!״ )ישעיהו ,ה׳(.
@ על הקוסמונאוטים הסובייטיים :״ל
רוכב בשמי שמי־קדם ,הן יתן בקולו קול
עת!״ )תהילים ,ס״ח(.

• על אהרון בקר :״והמשתכר משתכר
על צרור נקוב!״ )חגי ,א׳(.
 9על ויכוח הורוביץ־אשכול :״ויכרתו
משם זמורה ואשכול ענבים ,וישאוהו במוט
בשניים.״ )במדבר ,י״ד(.
• על פיטורי הממונה :״ונתתי נערים
שריהם ,ותעלולים ימשלו בם!״ )ישעיהו ,ג׳(.
 9על שמעון פרם :״ויהי מאחרי כן
ויעש לו אבשלום מרכבה וסוטים ,וחמישים
איש רצים לפניו!״ )שמואל ב׳ ,ט״ו(.
אין בעייה של מחסור בפסוקים ,אך יש
לעיתים בעייה של עודף .כאשר שם אתגר
על שערו את תמונתם של פרס ושטראוס,
היה מיבחר של שלושה פסוקים קולעים:
© שוב :״הילכו שניים יחדיו ,בלתי אם
נועדו?״ )עמום ,ג׳(.
• ״מצדיק רשע ומרשיע צדיק — תוע
בת אדוני גם שניהם!״ )משלי ,י״ז(.
• ״לב חורש מחשבות אוזן ,רגליים
ממהרות לרוץ לרעה ,יפיח כזבים עד שקר,
ומשלח מדנים בין אחים.״ )משלי ,ו׳(.
הפסוק האחרון הוא שזכה.

סיבה טכוית
בכנס ועדת חוג־ד,צעירים של מפא״י ,ש
התכנס בבניין הוזעד־הפועל ,סערו הרוחות.
הנושא :קיפוח הצעירים בסולם ההעלאות,
עם התפטרותו של ראש הממשלה .משתתפי
הוזיכוח — ביניהם דיין ופרס — גינו והש
מיצו ,תקפו וביקרו ,השמיעו טענות והגי
בו בחריפות.
פרט למשתתפים הפעילים באותה אסיפה,
נכח במקום גם כתב מעריב משה מייזלס.
הוא רשם את רשמיו ,הגיש את הכתבה ל
עיתונו .כתב מייזלס בין השאר :״כמה מש
תתפים אף תקפו את גולדה מאיר ,על ש
איימה פעמים אחדות בהתפטרות ,והתנג
שה עם ראש־הממשלה היוצא ,בשאלת ה
ממונה וד,מדענים הגרמניים.״
)המשך בעמוד (6
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