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במדינה
מפלגו ת
א ח ד ■וצא ,שנ״ס □•0131
למועמד העשירי ברשימת אחדות־העבודה
לכנסת׳ היתד .הבטחה :גם אם לא יזכה
להיבחר ,יהיה ח׳׳ב .ההסדר :אחרי מחצית
תקופת כהונתה של הכנסת ,יתפטר אחד
הח״כים הקודמים ברשימה ,כדי לאפשר ל
סלים חליל הערבי לתפוס את מקומו.
ראשי אחדות־העבודה התכוונו לקיים את
הבטחתם ,אולם בין הח״ב השמיני שנכנס
לכנסת לבין חליל ,ניצב המועמד התשיעי:
נתן אלמוזלינו .א־אפשר היה לבקש ממנו
שגם הוא יוותר על מקומו בכנסת ,שכן
הוא נציג הפלג העירוני של המפלגה ,ופלג
זה ממילא חש את עצמו מקופח מול ה
תותחים הכבדים של הקיבוצים.
הפתרון :יתפסרו שני ח׳׳כים ,יאפשרו
לאלמוזלינו ולחליל להיכנס לכנסת .ה
שניים שהציעו את עצמם :שר־ד,תחבורה יש
ראל בר־יהודה ושר־ד,עבודה יגאל אלון.
מה עוד ,שחוק המעבר מאפשר לשר לכהן
כחבר הממשלה ,מבלי שיהיה חבר הבית.
מועמד טבעי שלישי :יצחק בן־אהרן ,ש
מאז התפטרותו מתפקיד שר־ד,תחבורה ,מת
נזר כמעט לחלוטין מכל פעילות פוליטית.
הוקמה ועדה מיוחדת ,וזו קבעה כי רק
שר אחד — ישראל בר־יהודד — .יתפטר,
ועמו ח״ב בן־אהרון.
ס ע מ ד ה ש ר״ מבחינת החישוב המפ
לגתי הצר ,מוטב היד ,לו הוחלט על הת־
פסרות שני השרים .שכן היו מגדילים
את מעגל העסקנים המכובדים ,מבלי לאלץ
איש לרדת מן הבמה הציבורית.
אולם נגד עיניהם ראו ראשי אחדות־
העבודה את הצעת־החוק המתגבשת על
שולחן הממשלה .המדובר בחוק יסוד ,ה
מסדיר את מעמדו של שר .ההצעה ,שהוכ
נה על־ידי שר־המשפטים דוב יוסף ,מאפ
שרת מינוי כל שר — מבלי שיהיה ח״כ.
אחדות־העבודד .ביקשה להסתייג ,בקובעה
כי רק אחוז קסן מן השרים יכול להיבחר
מחוץ לרשימת הח״כים. .כדי שלא יבוא
יום וראש ממשלה יכונן ממשלה של קצי
נים ,או מהנדסים ,או אנשי־אמונו ,שלא
ניתנה לעם מעולם הזדמנות לבחור בהם.״

פרסים
 9רס־ט*טוציה

ח נ ו כ ה ת ש כ׳ ־ ד
השתתף במבצע חנוכה של בנק דיסקונט וקבל ח נ ם כרטיס ״מפער הפיס״
ל־ 2ההגרלות של שבוע החנוכה.
על כל סכום של — 500.ל״י שתפקיד באחד מחשבונות החסכון הבאים ,תקבל
כרטיס אחד של ״מפעל־הפים״.
* חשבון ״פרס חדש״ — הנושא רבית עד  + 60/0מענק.

 ¥חשבון ״פרס צמוד״ — הנושא רבית של / 0ס>*  +הצמדת הפקדון.
 ¥חשבון ״פרס רכב״ — לרכישת רכב חדש  :הצמדה ,רבית והלואה.
המבצע יתחיל ביום ראשון  8.12.63ויסתיים ביום חמישי .19.12.63
פנה ל א ח ד מ־  95סניפינו.

ב ח נ ו כ ה  -כולנו למבצע  .ח סו ד וזכה־ !

קרא על חיי המרגלים שפעלו נגד ישראל

מרגלים עליך ישראל

סרט ספרותי — עיקרו הכבוד שנוחל
הסופר המקבל אותו .הכסף ,המגיע לאלף
ל׳־י ויותר ,ערכו משני בלבד .על כן סווג
שפע הפרסים הספרותיים במדינה לפי סו
לם של חשיבות  :בראש הסולם עומד פרס
ישראל ,המוענק ביום העצמאות! השני הוא
פרס ביאליק ,של עיריית תל״אביב! אחריהם
ניצבים סרסים ,אשר סופרים מסויימים רו
אים עצמם נפגעים כאשר ועדת שופטים
מחליסד .להעניק אותם להם.
כזר .היה השבוע מצבו של פרס בתר,
של עיריית חולון .לפני כשלוש שנים הוענק
לסופרת לאד .גולדברג ולעתונאי דויד לזר.
לאחר מכן זכו בו דוב סדן ואברהם ברוי־
דס .כאשר החליטו שופטי הפרס להעניקו
השנה למשוררת יוכבד בת־מרים ,על קובץ
שיריה ,נתקלו בתופעה מוזרה :הסופרת,
שמלכתחילה לא שלחה את ספרד .לועדת
השופטים ,הודיעה על סירובה לקבל את
הפרס.
למעשה לא היתד ,זאת הפעם הראשונה
שבעל־פרס מסרב לקבלו .פרופסור חנוך
אלבק ,שזכה ב,פרס ישראל על פירושו ל־
מישנה ,הודיע לוועדת הפרסים כי הוא
מתנגד עקרונית לשיטה זו של מתן הענקות
לסופרים ואנשי־רוח .נימוק אחר היד .לרב
יהודה אשלג׳ שזכה בפרס הרב קוק של
עיריית תל־אביב על פירושו לספר הזוהר.
הרב הודיע כי את  24הכרכים של ספרו
כתב לשם־שמים ,ולא על מנת לקבל פרס.
כאשר דחתה יוכבד בת־מרים את פרס
ברנד ,ציפו שופטיה לנימוק .אולם בת
מרים ,אשתו לשעבר של הסופר חיים הזז
ואחת המשוררות החשובות של השפה
העברית המודרנית ,לא אמרה מלה .ה
תעלומה נפתרה רק כעבור יומיים —
ולא מפיה של המשוררת .היה זה לאחר
ששניים מתוך שלושה שופטי פרם ביאליק
לספרות יפה ,הודיעו ,לפתע ,כי הם מת
פטרים .יהודה בורלא ,נשיא אגודת ה
סופרים ,ועזריאל אוכמני — איש ה
ספרות השמאלית ,אליה שייכת גם בת־מרים
— הודיעו למזכיר אגודתם כי לא יוכלו
להוסיף ולכהן בתפקיד בו החזיקו בעקשנות
בשנים האחרונות .וזאת דווקא ערב בחירת

הוצאת מ א ו ר א ל בע״מ
העולם הזה *דיי

