
 בעלי — מסוכן אוייב עוד תל־אביב
לנהיגה. בתי־הספר

 להפוך האלה לאנשים ארשה לא ״אני
 הצהיר לנהיגה,״ לבית־ספר .תל־אביב את

 עצמו את שהעמיד לפני נמיר, מרדכי
והמכו בתי־הספר, נגד מסע־הצלב בראש

ש כחולות זיהוי תוויות הנושאות ניות
במרכזן. ״ל״ האות

 מוכנים נמיר ״ של דובריו היו השבוע
 פקידי בדיוק. התכוון הוא למה להסביר

 למנהלי הודיעו העירונית מחלקת־התחבורה
 הקרובים בשבועות כי לנהיגה, בתי־הספר

 הכחולים השלטים בפני רחובות 378 יסגרו
 משדרות־ דרומה הרחובות, בכל שלהם.

דריסת־גלגל. להם תהיה לא נורדאו,
 כל־כך, נוראה היתר, לא שהגזרה יתכן
מנת הסגורים שהרחובות העובדה אלמלא

המבח משטח הנהיגה תלמידי את קים
הדרו מבואותיה לאורך המשתרע נים,
 למשרד־הרישוי סמוך העיר, של מיים

בחולון.

מישחקים
3חד גו■ אל גו■

האוייב. קווי לתוך מתקדמים חיילינו
 הטילים בסים את בגבורה משמידים הם

 בסביבה. הנמצא חייל כל והורגים שלו
ל וממשיכים חיילים, כמה עוד הורגים

 אחד, חייל בשבי לוקחים הם התקדם.
 מתקרבים הם המקום. על אותו ומחסלים

 מחסלים הם האוייב. של הבירה עיר לליש,
 חיילי כל את גומרים אווירון. עוד בדרך

ונכ העיר, שומרי את משמידים האוייב,
 ניצחו. הם לבירה. ניצחון בשיירת נסים

חדש? אוייב איזה למישהו יש נגמר. האוייב
 רק היה זה מזה. להתרגש צריך לא

 מישחק מישחק. רק זה זה. כל בצחוק,
כדי' עתה זה שהומצא פשוט, אסטרטגי

 בני של הזמן עודף בעיית את לפתור
 הוא מזור. משה הוא הממציא האדם.
 באמת הוא פסיכיאטור. כמו קצת נראה

סוכריות אוהב גם הוא אבל פסיכיאטור
כוס על תרגילי־סדר, ולעשות אדומות,

 ״הרעיון אצבעותיו. חמשת עם שלו, קפה
השבוע, סיפר חדש,״ מישחק להמציא

 הסתפקתי לא ילד. בהיותי עוד בי ״עלה
ל רציתי הקיימים. במישחקים פעם אף

 יגעתי וחשבתי, חשבתי חדש. משהו המציא
מצאתי.״ ובסוף הרבה,

 הוא המישחק השח: את להחליף
 ליש, על נטושה המלחמה מאוד. פשוט
 מטוסים, יש אוייב לכל היריב. בירת
להת יכולים המטוסים וחיל־רגלים. טנקים

 החיילים שהוא, מרחק לכל ישר בקו קדם
 והטנקים צעדים, שני רק לעשות יכולים

 האוייב. חיילי את להפיל אפשר ארבעה.
בסו נגדם להתקדם בשבי, אותם לקחת
תנאי. ללא כניעה מהם ולדרוש ללות,

 המשיך ומודרני,״ דמוקרטי מישחק ״זהו
 של מקומם את ימלא ״הוא ה&סיכיאטור,

 השח של מקומו ואת אחד, מצד הקלפים
 אקטיבי בידור לאנשים יתן הוא שני. מצד

השלום.״ לקו ויתרום הפנאי, בשעות
 השח ״כי השח? את להחליף צריך מדוע

 מלכים, בו יש דמוקרטי. לא מישחק הוא
 רוח את נוגד זה סוסים, טירות, מלכות,

הדמוקרטיה.״
 דובר? ולסוס נשיא למלך יקראו ואם

סוס להפוך אפשר איך יתכן. לא ״זה

מזור ממציא
נולס את הורגים כולם

ו474 הזה העולם

 לכך, נוסף היא, השח של הבעייה לדובר?
 לשחק מפחדים אנשים קשה. מישחק שהוא

אנ מדי, קלה היא לעומתה הדאמקה בו.
בה.״ לשחק משתעממים שים

 מכל יותר מודרני הוא החדש המישחק
 המישחקים שאר בכל המישחקים. שאר

 חייל עוד הורגים ונחים, חייל הורגים
 חיילים שישה הורגים הזה במישחק ונחים.

 כך אחר ורק זה, אחר בזה אחת, בבת
נחים.

 המישחק הדוקטור,״ סיכם לזה,״ ״נוסף
 הגבלות בו שאין משום דמוקרטי הוא
 להרוג יכול אחד כל פעולה. חופש של
 שהוא כיוון מאיזה רוצה, שהוא מי את

ל יכול לא אחד אף שני ׳ומצד רוצה.
 כדי ביחד, להתקדם צריך לבדו, התקדם

 מוסרי צד בזה יש השני. על האחד להגן
בחברה.״ רק בודד. תלך אל פעם אף יפה:

 הציע הפסיכיאטור המלחמה. ניצול
 התפעל, הוא וורודה, סוכריה ״אה, סוכריות.

 שאוהבים אדם בני מאוד. הרבה אומר זה
הרבה עליהם מראה זה ודירות, סוכריות

תצפית

1

 שכת, חוק לחקיקת יסכים שהמעיד ספק, כל כמעט אין •
היא הנענה לקואליציה. להצטרף הדתיות למפלגות לאפשר כדי
זרח שר־חדתות העלה אשר הדרישות כל את יכלול שלא מרוכך, שבת לחוק

 יורגלו לאופוזיציה הדתיים דחיקת על־ידי זו: לכניעה העיקרי הנימוק ורהפנויג.
 ביחסי־הכוחות רדיקאלי לשינוי פתח הפותח דבר הימין, עם אחת בחזית לפעול
הקרוב. בעתיד

 חקיקת עצם כי כף, על יצכיעו המערך כתוף זה קו מתנגדי
בכל וני הדתית, הכפייה של ניכרת הגכרה יהווה השכת חוק

החוק. באמצעות שייכפה נוסף, איסור הדתיים העסקנים יסחטו ממשלתי שברמ
 מוכנה המפד״ל היתה ממילא ימנית, בחזית דתית תמיכה של לאפשרות אשר

 שיתופה שהמשך ערובה כל ואין אלה, בבחירות כבר זו אפשרות לשקול
בעתיד. זו מעין תפנית ימנע אמנם בקואליציה

 עבד־אל־ איש־מפ״ם את רשמית תציע שרק״ח יתכן •
 מפ״ם על להקשות כדי נצרת, עיריית כראש זועכי עזיז

תסכים שרק״ח אפשרות גס יש מפא״י. עם קואליציה להקים בעיריה
הסיעות מאחת לראש־עיריה •

 אך — מפא״י עם הקשורות
לו זועבי, סייף־אל־דין לא

 מפ״ם במיוחד. מתנגדת היא
 להיחלץ איך החליטה טרם

מ הנובע הקשה, ממצבה
לשון־המאז־ היותה עובדת

ש נוספת פעייה • נ
מפ״ם: כפני תעמוד

ו הגוכרת התסיסה
ה חכרי של הולכת
ואנ הצעירה חטיפה

בקרב הקיפוצים. שי
ל נוצרה אלה גושים שני

בהנ כי ההרגשה, אחרונה
 הגישה גוברת המפלגה הגת
 לכל כמעט להסכים שיש
 כדי אשכול, שיעמיד תנאי

הממשל־ לקואליציה להיכנס
הצעי־ רוגזים במיוחד תית.
הנהגת של נכונותה על דים

עם לשותפות להסכים מפ״ם
נכונות — הדתיות המפלגות
בסאון בהתקפות שהתבטאה
השבת שיירת עי המפלגה

הציבורי גזגזדג־ הפרת לנזוונו כדי התערבת פרה התש
ח מאפק יתנהל •

והתעשייה המסחר כשר צדוק, חיים של מעמדו על ריף
 יציע צדוק, מידי זה תיק להוציא מאד רוצה ספיר פינחס הכאה. פממשלה

תיק מסירת בדבר הכרמה לידי להביא ינסו צדוק חסידי המשפטים. לשר למנותו
 כי לכך, התנגדות תהיה זו מפלגה בתוך אולם העצמאיים. לליברלים המשפטים

 בהצבת מעוניינת שהמפלגה בעוד הררי יזהר הוא זה לתיק הטיבעי המועמד
 ובזאת ערך, פחות בתיק העצמאים הליברלים יסתפקו לכן לממשלה. קול משה

המשפטים. למשרד צדוק להעברת פתוחה הדרך את ישאירו
 המו״לים איגוד הנהלת העתונים. כמחירי ניכרת עלייה צפוייה •

 בשכר הגדולות העליות נוכח זה, בצעד לנקוט תיאלץ היומיים העתונים של
הקרוב. בינואר 1 המחירים: העלאת מועד אחרות. ובהוצאות

 והכניס פסיכולוגי חיוך חייך ״הוא דברים.
הפה. לתוך אדומות סוכריות תשע

 השלום,״ לקו התורם מישחק זהו ״בעצם
 שלו, הקפה כוס את בחזרה תקף הוא

 היצרים את האדם מבני להוציא ״תפקידו
 מלחמה הם החיים כי שלהם המלחמתיים

 עברתי עצמי אני פוסקת. בלתי מתמדת,
 כל כמו השתתפתי, העולם, מלחמת את

 ניצול אני הקיום. במלחמת מאיתנו, אחד
 כן.״ המלחמה,
הקיום? מלחמת

 וורשה. בגטו הייתי העולם. מלחמת ״לא.
 למות יכולתי אנילביץ. מרדכי עם נלחמתי

 ה־ מלחמת אבל וניצלתי. פעמים מאות
 יש החיים. ממלחמת חלק רק היא העולם

 פסיכולוגיות. מלחמות כלכליות, מלחמות
 עם מתמיד מלחמה במצב נמצאים אנחנו

 שיחדור, מלחמת לנו הייתה ערב, מדינות
 המינים. במלחמת נלחם לא מאיתנו מי
 מדם.״ עקובה מלחמה היתד, זו כן, כן,

המינים? מלחמת
פיתח בעצם שם העולם. מלחמת ״לא,

 או בכלא, כשהייתי המישחק. את תי
שיח נוצריות, משפחות אצל כשהסתתרתי

 עצמי.״ עם הזמן, כל אז, קתי
 שפירושו מו״ם למישחק קראו בהתחלה

 הוחלף כך אחר מזור. משה הוא המדוייק
אסטרטגיה אומרת: זאת לארמור, שמו
 המסמל סמלי שם זהו ורוח. מימדים רבת
 שבהם. הנצחי המאבק ואת החיים, את

 וחיילי המטוסים הטנקים, — הכלים שלושת
 הנצחיים הכוחות את מסמלים — הרגלים

 בצורת העשוי עצמו, והלוח החיים, של
 את מסמל הוא סמלי. הוא גם משולשים,

שבחיים. הנצחי המשולש
״אבל למגן־דוד, גם קצת דומה הלוח

ה הצהיר מיוחדת,״ כוונה שום בזה אין
כן, מר,תודה,כרה. בא זה ״אולי דוקטור,

 תת־הברה.״ יש לפסיכיאטור גם
 לאט־ לחנויות. המישחק הוכנס השבוע

 בכל יופץ הוא הממציא, מקווה כך לאט,
עם איש הגויים כל ישבו ואז העולם.

אחד ישאו ולא בטנקים, וישחקו רעהו
מלחמה. עוד תהיה ולא חרב השני אל

סיעת שד האישי כהרככ שינוי יחול כי הנמנע, מן לא , •
ל ״ ח . ג ת ס נ כ והוא להתפטר, מבקש חרות מטעם אחד ח״כ לפחות כי ידוע, כ

 דה בשלב לקבל נוטה אינה מפלגתו הנהגת אולם מכתב-התפטרות. הפקיד אף
 כי והליבראלים. חרות בין יחסי־הכוחות את הדבר יערער פן בקשתו, את

הליבראלית המפלגה איש הוא גח״ל מטעם לכנסת לכניסה הראשון המועמד
 נימוקים מתוך לפועל, ההתפטרות תצא זאת בכל כי יתכן, כהן־צידון. שלמה

המתפטר. של ועיסקייס אישיים
מלאכת את אשכול לוי על הפעם יקלו לא הדתיים •

 המפלגה ראשי את מדרבנות במפד״ל פנימיות בעיות הקואליציה. הרככת
כדי בתביעות, לכן ירבו הדתיים הממשלתית. השותפות אל הפעם למהר לא

 המפלגה. בתוך החיכוכים על להתגבר ינסו ובינתיים ומתן, המשא את להאיט
הפעם לשלוח שאין דעה קיימת במפלגה רפאל. יצחק של מעמדו הבעיות: אחת
 מוותר, אינו עצמו רפאל שר. סגן של או שר, של בתפקיד לממשלה רפאל את

 תביעתו אחרת: בעיה בממשלה. המפלגה בנציגות לשתפו לוחצים ותומכיו
שר. תפקיד שר, סגן תפקיד במקום הפעם, לו לתת בן־סאיר שלמה ד״ר של

 לכין תל־אכיכ כעידית הדתיים הנציגים כין כי יתכרר •
 הוודע לפני עוד הסכם היה קיים נמיר, מרדכי העיר ראש

כנמיר._הסכם הדתיים תמיכת הוכטחה לפיו הכחירות, תוצאות
הדתיים. של הבחירות לקדנות מפא״י של כספית תמיכה כלל זח

 לא אשכול לוי על לחץ תפעיל המורים הסתדרות •
לוין, שלום ארן. זלמן כידי החינוף משרד את עוד להפקיד

 ארן בין העקרוניים חילוקי־הדעות כי יטען המורים, בהסתדרות החזק האיש
יוסיף ארן אס זעזועים, ללא החינוך מערכת ניהול יאפשרו לא המורים לבין

החינוך. משרד בראש לעמוד
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