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!בגרות
שהו הפעם ש! מ  חד

 הוא באשר ומרכך, עדין קרם
 מהיר. לרפוי ועוזר אנטיספטי

ר ע קרם  הכסכלו־ מכיל ה דו
 גילה המדע אשר רופן־־חדוש,

 על מגן רה ו עד קרם עבורך.
ופצעו בגרות פצעי מפני עורך

 וחפשי חלק עור לך ומבטיח נים
 בסים קים לא ואמנם, מכתמים.

 רענן מטופח, לעור יותר בריא
ר ע מקרם וזך ו  להשיג ה. ד

 ל״י. 3.65 המרקחת בתי בכל
 ההבראה פעולת להשלמת
ד בנוזל גם השתמשי ה. ך ו ע

במדינה
הממשלה

יגאל על מסתערים
 על מיוחד רושם שום עשתה לא ההצהרה

ש הקיבוץ־המאוחד, מועצת חברי שומעיה.
 שעבר, השבוע בסוף בגבעת־ברנר התכנסו

 להכניס מבקש אלון יגאל חברם כי הבינו
לנאומו. אקטואלית נימה

 בירדן זרים כוחות הצבת כי הכריז, הוא
 וכי באמור, הסטאטוס־קוו כהפרת כמוה

זה. מצב עם להשלים תוכל לא ישראל
אקטו גוון אלון של בדבריו שהיה ייתכן

 שכן חידוש. שום בהם היה לא אבל אלי,
 מזה ישראל, ממשלת של הדוקטרינה זוהי

רבות. שנים
ה ז אי ת כ כו הממ התכנסה כאשר ? ז

 מה כי הסתבר הראשון, ביום לישיבתה שלה
 עורר בציבור, מיוחדת לתגובה זכה שלא

הב שר בוויכוח פתח השרים. בין סערה
 רצה הוא ברזילי. ישראל המפ״מי ריאות
 אשר את אלון אמר זכות באיזה לדעת
אמר.

 דבר כאל העניין לכל להתייחם ניסה אלון
 אישית הצהרה זו שהיתר, הודיע פעוט,
 הקיבוץ של הביתי בחוג שנאמרה בלבד,

להסתיים. צריך העניין היה בזה המאוחד.
 גם כעם. ברזילי רק לא כי הסתבר, אך

 ההצהרה. מן מרוצה היה לא החוץ שר
 לנכון מצא ובעצמו בכבודו אשכול לוי

 בה. הגזים לא כי אם להסתערות, להצטרף
 לעתו־ הוויכוח פרטי נמסרו יום באותו עוד

ני
 המסתערים להתנהגות הקר. החשבון

 הת־ זו היתה :פשוט הסבר היה אלון על
 שבר במשך ותומכיו. אשכול של ק׳פת־נגד

 הניחושים במרכז אלון יגאל עמד עיים
 לוי את להחליף אפשרי כמועמד והחישובים,

אשכול.
 העולם דפי מעל שבא הראשון, הגילוי

 העתונים, ליתר משם ועבר ו)526( הזה
ריאלי. כמועמד אלון את הציג
 בעקבות המפלגתי, המשבר בשיא היה זה

 הצליחה מאז הראל. איטר של האשמותיו
 ולוי העניין, את להקפיא מפא״י צמרת

 הציבור בעיני אבל כנו. על נשאר אשכול
 רציני כמועמד אלון, של דמותו נשארה

בהזדמ — מייד לא אם הממשלה. לראשות
אחרת. נות

 הראשונה להזדמנות חיכו אשכול נאמני
 אותה מצאו הם זו. תמונה להרוס כדי

 בגבעת־ברנר. אלון של השיגרתית בהצהרה
 אלא שאמר, מה בשל לא עליו הסתערו הם

 ייראה ההסתערות שאחרי קר, חשבון מתוך
מת פחות והרבה אחראי, פחות הרבה אלון
ראש־הממשלה. להיות אים

דת
? בכסף תעשה מה

 היא כיום בישראל ביותר היקרה הסחורה
 מאוד הרבה לשלם מוכנים אנשים כסף.
 אצל כסף מחפשים כולם מזומן. כסף עבור
כולם.
 השבוע הצטרף המזומן הכסף מחפשי אל

ל הראשי הרב גם
יהו הגרא״י ישראל,

 אונטרמן איסר דה
 זקוק הוא שליט״א.

 לירות. אלף 120ל־
א למחפשים בניגוד
 אונטרמן מצא חרים,

בקלות. מבוקשו את
ה את לו יתן מי

ה משלם מזומנים?
 תל־אביב של מסים

 ומש־ שני־שליש יתן
כו בארץ לם־המסים

 כי שליש. יתן לה
 אונטרמן איסר הרב

המו מן פיצויים בצורת הכסף את יקבל
 שנות 20 עבור תל־אביב, של הדתית עצה

העב לעיר ראשי כרב ומסור נאמן שרות
הראשונה. רית

אונטרמן
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 בשנת ארצה עלה )70( הקשיש הרב
 של הראשי הרב ממישרת כשקפץ ,1946

לפ בתל־אביב. ראשי רב למישרת ליברפול,
ליש ראשי רב לכהונת נבחר שנתיים ני

 לו מצאה לא המפד״ל, מפלגתו, אבל ראל,
 לכהן הרב נאלץ לכן בתל־אביב. מחליף
 ראשי רב להיקרא המשיך מישרות, בשתי

לה המשיכה הדתית המועצה תל־אביב. של
 דירתו את משלם־המסים, חשבון על חזיק,

)18 בעמוד (המשך

14

שחוו בנימיו המפד־־ל ח־־כ המזימה: יחם
 אז- וחמישה תשע־מאות אלף שרים

 בכנסת, מיוצגים אינם ישראליים רחים
שנה. לפני בבחירות שהשתתפו למרות

 ואף־על־פי־כן כשרים, נמצאו קולותיהם
לאיבוד. הלכו

 — אזרחים 11,244 — ממחציתם למעלה
 באותיות שסומן הפתק את לקלפי שילשלו

 זו רשימה מייצג אינו ח״כ שום אולם ע״נ,
השישית. בכנסת
 נפלה — לאחווה התנועה רשימת — ע״נ
 אחוז בדיוק שהוא החסימה, לאחוז קורבן

הכשרים. הקולות מכלל אחד
למ מפא״י, את חיזקו ע״נ מצביעי קולות

 שהצביעו כפי הצכיעו אלה שמצביעים רות
ממפא״י. מרוצים היו שלא משום דווקא

 הכשרים קולותיהם הדבר? התאפשר כיצד
 לפיו שהמודד כך הקולות, מכלל הורדו
 קול 9,881 רק היה בכנסת המקומות חולקו
 ב־ נפל ביותר הגדול הקולות עודף לח״כ.
ב הגדולה המפלגה של בחלקה זה מיקרה
ח״כ. בעוד זכתה והיא יותר,

 גדול המודד היה אחוז־חסימה, היה לולא
 ח״כי ומספר מעשרת־אלפים), (למעלה יותר

יותר. קטן מפא״י
הקורבנות★ ★ ★

 היה אילו זו, בכנסת קורה היה ה
 שני יותר? עוד גדול החסימה אחוז

אר או שלושה אפילו או — למשל אחוזים,
אחוזים? בעה

 להיות העלולה — אקטואלית שאלה זוהי
 הוע־ החסימה אחוז שנושא מפני — בוערת

בישראל. שונות במפלגות לדיון החודש לה
האח בבחירות החסימה גובה היה אילו
 כל מיד נופלות היו אחוזים, שני רונות
 היה שלהן הקולות שמספר רשימות אותן
 1,206,728ל מכל אחוזים (שני 24,134מ־ פחות

הכשרים). הקולות
 של הנוכחית בכנסת ייצוגן נמנע היה כך

 אגודת־ פועלי מק״י, החדש, הכוח רשימות
 ב־ הקשורות ערביות רשימות ושתי ישראל
ה מן נעדרים היו ח״כיהן שמונת מפא״י.
הרשי טורפות היו הזה השלל ואת כנסת,

הגדולות. מות
 אחוזים, שלושה החסימה גובה היה אילו
 חברי־ שלושת עם רק״ח, גם נופלת היתד,

שלה. הכנסת
 אחוזים, ארבעה החסימה גובה היה אילו

וה אגודת־ישראל רשימות גם נכשלות היו
 שלהן הח״כים תשעת העצמאיים. ליברלים

 כמו ודמויות לחסימה, קורבן נופלים היו
נעל היו לוין, מאיר איצ׳ה או רוזן, פינחס

הכנסת של הנוף מן מות
 לקרות עלול זה אך עדיין, קרה לא זה כל

הבאה. בכנסת
הנאורה★ ★ ★

 נמצאים; החסימה אחוז העלאת סירי ך(
נמצא לא אך כמעט. המפלגות בכל | (

 בגלוי לומר המעז אחד, עסקן אפילו ביניהם
 ברגע חושב, הוא כמוסות מטרות איזה על

 את החסימה. אחוז הגדלת על מדבר שהוא
 מן אך כולם, מסתירים האמיתיות המטרות

 הפיזמון: אותו על חוזרים החוץ אל הפה
 ת| גאולה יביא בכנסת המפלגות מספר צימצום

לישראל.
ה מן ירידה ישנה כלכלי, משבר יש
 סכנות ישנן בגבולות, מתיחות יש ארץ,

 אדישות קיימת אמון, משבר יש בטחוניות,
 התחבולה תרפא אלה כל את — בציבור

 איך החסימה• אחוז העלאת של הפשוטה
ברורה. תשובה איש נותן לא כך על בדיוק?
 המזימה תחיית על שבישר הראשון הקול

 כך במפד״ל.״ ״חוגים מפי החודש נשמע
 בגירסות דובר שעליה התוכנית מחדש צצה

המדינה. של שנותיה כל במשך שונות
ב במפד״ל? התוכנית את הגה בדיוק מי
 לח״כ אותה מייחסים הדתית המפלגה חוגי

 גם אולם שר־הדתות. סגן שחור, בנימין
 ניסה לא גלויות, כך על לדבר העז לא הוא

מפו תוכנית הציבור לפני להביא אפילו
ה אחוז העלאת תרפא כיצד שתראה רטת,

אחת. במכה המדינה חוליי כל את חסימה
★ ★ ★

הוורוד החלום
 יזהר הליבראלי־עצמאי ״כ הה יפר ך*
 לפני ״כבר :הזה העולם לכתב הררי ^

עו שזה הרגשה לנו היתד, חודש־חודשיים
רמי שם, ושיחה פה שיחה להתרחש. מד
 מדי יותר אותנו שאלו שם. ורמיזה פה זה

כזו.״ העלאה על דעתנו תהיה מה פעמים
 לכל כמובן, מתנגדת, הררי של מפלגתו

 שלה קטנה, מפלגה זוהי אך כזו. העלאה
 חזקות מפלגות ישנן ח״כים. חמישה רק

 1• ממשי אינטרס שלהן יותר, וגדולות יותר
 ה־ ניצבת בראשן החסימה. אחוז בהגדלת
מפד״ל.

ה המפלגות כל על להשתלט מזימתה:
ב יותר גדול כוח להוות במדינה, דתיות
ה אפשרויות את כך על-ידי ולהגדיל עתיד׳
והסחיטה. מיקוח

 שני החשבון: את יודעים המפד״ל עסקני
 פועלי סיעת את לחסל כדי מספיקים אחוזים

 כדי מספיקים אחוזים וארבעה אגודת־ישראל,
 יחד. גם פא״י ואת אגודת־ישראל את לחסל

 הדתיים: בעלי־המזימה של הוורוד חלומם
 ואילו ח״כים, 11 לנו יש הנוכחית ״בכנסת

 ששה יש האחרות הדתיות המפלגות לשתי
ההע את להעביר נצליח אם ביחד. ח״כים

י הבאה בכנסת לשלוט בוודאי נוכל לאה׳ • 
ח״כים.״ 17כ־ של בסיעה

 איתנה חסימה המפד״ל: של נוסף חשבון
 העולם סיעת נוכחות את למנוע עלולה

 את יחזק לא זה בכנסת. חדש כוח — הזה
 זה גם כי (אם מספרית מבחינה המפד״ל

 אך ח״כ), לכל המודד הקטנת בגלל יתכן,
החיים. את עליה יקל זה

שתעז אופוזיציה בכנסת עוד תהיה לא


