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 הראשון. במקום השופטים ועדת ע״י שיבחר השיר
בסך: מחברו את יזכה

ל״י ססס
**

ל״י 5־. 0 0
ל״י 2־. 5 0

 הזוכה׳ ע״ש חסכון בחשבון

 השני במקום לשיר יוענקו

השליש׳ במקום לשיר יוענקו

ם 7 סי ר ן כ״א מיוחדים, פ ס  יוענקו ל״י 50-. ב
 הפרסים בשלושת זכו שלא המצטיינים השירים לשבעת

הגדולים.
 הזוכה ע״ש חסכון חשבון בצורת יוענקו הפרסים כפ

עת. ככל לרשותו יעמוד וכספו

ת תנאי התחרו
 אחד לכל מדוע יבחן, בפשטות להסביר השיר עפ *

 (חשבון חוץ לסחר בבנק חשבון לפתוח נחוץ
אחר). חשבון כל או חסכון

 ארבע בני בתים 3 על יעלה לא השיר אורך ■¥-
שורות.

שנה. 20 עז - המשתתפים גיל *
 בארץ. ידוע מלחין ע״י מנגינה תולחו הזוכה לשיר *

חוץ לסחר לבנק עוברות השירים על הזכויות כל
סופית. השופטים ועדת החלטח ¥

השיר את לשלוח כיצד
 מדויקת כתובת הגיל, המלא, השם את לרשום יש *

 למקום ביותר הקרוב חוץ לסחר בנק סניף ושם
סגורה. במעטפה ילשיס המגורים

במדינה
העם

עד הוון מו ל
 הדתית־לאומית המפלגה של אחד מועמד

שוחד בעוון בביודהסוהר, יושב לכנסת
 אותה של יותר עוד בכיר מנהיג חמור.
ל כדי חסינותו על לוותר נדרש מפלגה

 שופט על־ידי שהואשם אחרי בדין, עמוד
גבוה.

 ירפה זה מצב כי לחשוב היה אפשר
מערכותיה. את ויחליש המפד״ל ידי את

ה היו לא מעולם נכון. הגמור ההיפך
מעולם יותר, טוב במצב הדתיים עסקנים

 מעולם כל־כך, רב עצמי בטחון שפעו לא
יותר. ותוקפנים תקיפים היו לא

̂  ה־ של הפוליטית במם־, השינויים כי
 ■ היתד, לא עצמה למפד׳ל אשר — מדינה

̂  המפלגה את חיזקו — עליהם השפעה כל
חטרת־תקדים. בצורה
 מבטיחים שינויים אותם כן: על יתר

 תובל היא כי עד וילך, יגדל כוחה כי
 על החולש לכות קטן מיעוט להפוך

המדינה.
הק#ת הדתיים. לטובת - גוש
עצומה. דחיפה למפד״ל נתן הימני המערך

 טעמים: משני וזאת
 ידה את נתנה הליברלית המפלגה #

הדתית. בכפייה מלא בפה הדוגלת לחרות,
 כאילו הדתיים. לטובת - פילוג

 ומושיב במפא״י הפילוג בא בכך, די לא
 הוא כי המלכות כס על המפד״ל את

 מחישוב בן־בוגריון סיעת את שם מוציא
 פשוט הבאה שבכנסת כך — קואליציוני

 בלי כלשהי קואליציה אפשרית תהיה לא
הדתיים.

•  הליברלים את מוציא גח״ל הקמת ו
 הישוב מבל העצמאיים) מהליברלים (חוץ

 פה שעד בעוד מפא״י. של קואליציוני
 לבין הליברלים בין לבחור מפא״י יכלה

 באופן שלה כוש־התמרון נפגע הדתיים,
מכריע.

״אלטר על גח״ל שדיבורי במידה !ז!
 — מתוכן ריקים אינם לשלטון* נטיבה

 קואליציה של הרעיון על מתבססים הם הרי
 ן ב״ תלוייה כל־כולה שתהיה ימנית־דתית,

י הדתיים. חסדי
 הממשלה הקמת בעת אחרות: במילים

 המפד״ל עסקני• עוד יעמדו לא שוב הבאה
 — תנאיהם את יציגו פשוט הם המקח. על

והליבר מפ״ם גם אלא המערך, רק ולא
בהכנעה. לקבלם יצטרכו העצמאיים, לים

 כך על אז? למדינה צפוי יהיה מה
 מאחר בממשלה. הנוכחי המצב מלמד כבר

 משבר לסבול יכול אינו אשכול שלוי
 אותו סוחטים — זה עדין בשלב ממשלתי
להלן). (ראה לימון כמו הדתיים העסקנים

 הדתי לגן־העדן קטנה הקדמה רק זוהי
 התנגדות בהכרח יעורר הוא ובא. הממשמש

 כדוגמתה, עוד ראתה לא שהמדינה עממית,
 באופק מסתמנים כבר הראשונים ושניצניה

נסיונית). קלפי (ראה
 ללא האלה התהליכים שני יתקדמו אם

חזי מהתנגשות מנוס יהיה לא מעצורים,
 אלא בכנסת, עוד תיערך לא וזו — תית

המדינה. ברחובות

 לשלוח השיר עם יחז הסגורה המעטפה את *
 ילצייו תל־אגיב, 729 ל־ת.ד שניה במעטפה
שירים*. ״תחרות

דת
ה מ ח ל מ ת ונד ה ב ש ה

 לאוגוסט 15 - השירים למשלוח האחרוו המועד
1965. _

1
ת דע  שלך: הבנק א

ק חר בנ ס בע״ח חוע ל
ג׳נבה. ישראל,—שוזיץ למסחר בנק ע״י 1956 בנובמבר נוסד .*■

חוץ: לסחר בנק של האם חברת
.1951ב־ נוסד אשר בג׳נבה ישראל—שוזיץ למסחר בנק

תבל: ברחבי מסונפים ובנקים סניפים ^
וניו-יורק. מונטבידאו פרים, ציריך, ג׳נבה, מנצ׳ססר, לונדון,

נציגויות: *
 והונג־קונב בואנוס־איירם מונטריאל, בנגקוק, מילנו, ניו־יורק,

 מגיע חוץ לסחר ובנק ישראל—שורק למסחר בנק קבוצת מאזני כל של הכולל הסכום +
לירות. אלף מאות וחמש ממיליארד למעלה

 ישראלי—ערבי בנק סניפי 23 הארץ, ברחבי סניפים 28 לשרותו מעמיד חוץ לסחר בנק +
 הסניפים כל ואת בע״מ וחסכונות משכנתאות ובנק חוץ) לסחר לבנק (המסונף

תנל. ברחבי ישראל—שתק למסחר בנק של והנציגויות____________

 בישיבה שהושג השבת, חוק על ההסכם
(ה שעבר בשבוע הקואליציה של דחופה

 השותפים בעיני חן מצא ),1451 הזה עולם
 של זעמם את עורר הוא אבל הממשלתיים.

 להבלגתם בניגוד אשר אזרחים, רבבות
 בקול התנגדותם את הפעם הביעו הרגילה,

 ח גדול חלק נישלח שאליה הכתובת, רם.
 יגאל העבודה שר היה מורת־הרוח, של

אלון.
 מפלגתו, של המזכירות חברי בין גם

 להעניק נכונותו את קשות שביקרו היו
 חוק הגשת של הגדול הנצחון את לדתיים
 למניעת הליגה ראשי ואילו לכנסת. השבת
 לאלון, לכתוב בחבריהם האיצו דתית כפייה

 גינוסר, בקיבוץ הפרטית כתובתו פי על
מצעדו. מורת־רוחם את להביע כדי

ל הממשלה התכנסה כאשר כן, על
 בבוקר, הראשון ביום השבועית ישיבתה

התעו אלון יגאל אצל כי ידוע, היה כבר
 של המוצע לנוסח ביחס ספקות ררו

הצעת־החוק.
 * הדבר היה אילו ההשהייה. מלחמת

 הדתיים כי להנית יש באשכול, רק תלוי
 או שנתיים לפני השבת בחוק זוכים היו

מסעיפי אחד מהווה הוא שכן שלוש,

1452 הזה העולם10


