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 הנקודה צריכה הקיימת, הקרן של השמות
 לקרוא רצו המתישבים אך בית״ניר. : להקרא

 שדה־ :הציעו ש,יה, יצחק שם על לקיבוצם
יצחק.

 ניר : הצעת־פשרה נשלחה סירבה. הקק״ל
 הם נקראים גינתים סירוב. בא שוב יצחק.

מס על־פי או :ורא1הערבי(דנ המקום שם על
הארצישרא הקיבוצים ברשימת הסידורי פרם
 ניכנע ״אם ט״ו. :־הצעיר השומר של ליים

לק ירצו ״מחר חברית, כמה אומרים להם,״
הפרטיים.״ שמותינו את גם בוע

ב הקרוב השכן מפ״ם. של ט העול׳
 בדצמבר שהוקם מיבסחים. מושב הוא יותר
(מד הטיפול ים. בודו לעולים במעברה 1950
 אנשי לידי נמסר אחות) מבשלת, נהג, ריך,

העו הצביעו השניה לכנסת בבחירות דנגור.
 אנשי יושבים כיום ״מ״. כולם החדשים לים

 לידי נמסר המושב וניהול בדנגור דנגור
מפא״י. איש

אח רבים קיבוצים נמצאים מיבטחים מלבד
 וסיכויים טובה אדמה לכולם אך באזור. רים

 המים קו עובר דרכם מפותחת. לחקלאות
 המערבי. הנגב לכל מים המספק מניר־עם,

 1 רב בעובי מתחיל ק״מ, 90 שאורכו הצנור,
 דק. צנור הוא תגור, הסיום, לנקודת בהגיעו
 העובר מיוחד מפקח יש מקורות לחברת

 את יוציא משק שכל להשגיח המשקים בכל
 גם קבוע. הסדר לעי המתייקת, המים כמות

 במשקים העובר משלו מפקח יש לדנגור
ההשגחה. על להשגיח
 מים קוב 600 לקבל עלינו התוכנית ״לפי

 מתלונינם. ד,ם ,״240מ־ פחות קיבלונ ליום.
 לחלום אף ׳יכול המשק אין : דבר של פירושו

במ אינטנסיבי. לעיבוד שטחים השקאת על
 שם בצפון, דונם 4000 של שטח קיבל זה קום
וה הלול להזנת הדרושה תבואה לגדל יוכל
, רפת.

מצ ההתישבות מתנגדי היקר. השגעון
 וחיסר הבזבוז של כדוגמה דנגור על ביעים

 זכות ״איזה הקיבוצי. המשק של הכדאיות
 ״האם שואלים. הם ?״ כזה לקיבוץ יש קיום

 שהאדמה במקום כרמים לנטוע זול יותר לא
 ממרחק מים להוביל צורך אין ושבו טובה

 לחיות מישהו רשאי האם י קילומטרים של
י״ הלאומיים הקרנות על־חשבון זו, בצורה

 לפי בספרות. דנגור אנשי עונים לאלה
 של הקיום הוצאות מתכסות המשק, ספרי

העבו רשימת בלבד. עבודתם על־ידי החברים
 ימי מספר כי מראה האחרון החודש של דה

 (כגון מכניסים לענפים שהוקדשו עבודה
 מן תשלום תמורת שמירה לול, רפת, חריש,

ה מספר על עולה חוץ), עבודות המשטרה,
563ב״ ושבתות שירותים על שהוצאו ימים

ה מהקרנות מקבלים שאנו ״התקציבים
 על מוצאים ״אינם מסבירים, הם לאומיים,״

ה לפיתוח השקעות הן אלה קיום. הוצאות
 לפרוע שעלינו ארוך, לטווח הלואות משק,
הימים.״ באחד אותן

 ד,ד,תיש־ בתקציב דנגור קיבוץ של חלקו
 (כולל קיומו שנות לארבע הסוכנות של בותי

ל״י. אלף 195ב־ מסתכם תשי״ג)
 כי ״יתכן : בסוכנות מרכזי איש הסביר

 כי יתכן יקר. שגעון אלא דנגור אין אמנם
 וסי- חסה לייבא יותר כדאי משקית מבחינה

 איפה אולם מתורכיה. או מארגנטינה רות
 זה חשבון עשינו אילו היום נמצאים היינו
נמ היינו איפה י שנה עשרים־שלושים לפני

 דגניד״ של היקרים השגעונות אלמלא צאים
?״ ויחיעם נגבה

העם
גרמניה״ .תוצרת

 מותו אחרי שבועיים פחות שנים שמונה
המער גרמניה נשיא חתם היטלר אדולף של

 חוק אותו הפך חוזה־השילומים, על בית
המדינה.

הגר את שהניעו הנימוקים היו אשר היו
 (ניכרים שילומים החפשי מרצונם להציע מנים
ה הפזורה ולארגוני למדינת־ישראל מאז־)

 שקיבלו אחרי :לעין בולם אחד דבר יהודית,
 שני וביושר. בכנות מילאוה ההחלטה, את

 בהחלטיות החוק את קיבלו הפרלמנט בתי
 הפנימי האנטישמי הלחץ אף על דיחוי, ובלי
 יחסום הדבר כי המוחשית הסכנה אף ועל

 השוק אל המתפשט הגרמני המסחר בפני
הגדול. הערבי

ה האזרח בפני הגב. מאחורי יריקה
 בשעתו, השילומים, חצעת העמידה ישראלי

ל זאת היתד, חסרת״תקדים. מצפונית בעיה
 הדמגוגי המחול בלי גם אמיתית, בעיה רבים

 גם וכנראה — הכנסת רוב מסביבה. שנערך
בחיוב. השיב — האוכלוסיה רוב

 אין שוב לתוקפו, החוזה היכנס עם עתה,
אנ ישנם סופית. מצפונית מהכרעה להתחמק

 העולם) (ואת עצמם את לרמות המנסים שים
 מוכנים ר.ם כפולים. חשבונות הנהלת על־ידי
 אחרי לירוק הגרמני, מידי הכסף את לקחת

 עם ששוחח שרת, משה שעשה כפי גבו,
 סרב סגור, בחדר בידידות הגרמני הקאנצלר

 עמדה זאת היתה לא בפומבי. ידו את ללחוץ
אנושי. כבוד המעוררת

הדיבו כל חרף — הוא הסכם־השילומים
 העם בין שלום חוזה — הדיפלומטיים רים

 זד״ לחוזה שמתנגד מי היהודי. והעם הגרמני
 שהיה מי השילומים. את לפסול היה חייב
 להסכים חייב השילומים, את ?קבל מוכן

 גרמניה״ ״תוצרת הכתובת הופעת עם לשלום.
 להעמיד טעם כל אין שוב המדינה, ברחובות

 ושול' הסחורה יוצרי אל מתיתסים כאילו פנים
המרצחים״. ״עם כאל חיה

מדיניות
מבט *7111!...?דימה

ישרא עיר היא ירושלים ישראלי לאזרח
 אולם יותר. קצת רק אחרת, עיר ככל לית

 באופן זאת עובדה עם השלים טרם העולם
ובינ קדושה ירושלים על עדיין חולם סופי,

 הכמרים. כך על חולמים ביחוד לאומית.
 אוהבת אינה בעולם ממשלה ששום ומאחר
 פנים הממשלות כל מעמידות כמרים, להרגיז
הבינאום. בחלום עדיין מאמינות הן כאילו
 דוד כשהכריז נועז מעשה זה היה לכן

הממ משרדי העברת על בשעתו בן־גוריון
 אולם העולם. בפני כהפגנה זו, לעיר שלה

 לא הוא :מסוים גבול על שמר זהיר כאיש
נז זרים נציגים אשר המשרדים את העביר
ול החוץ משרד : טכסים בשעות להם קקים
הנשיא. שכת

 עוז, משרד־החוץ התאזר מספר חדשים לפני
 זו, שוחה מעבר אל הוא גם שיקפוץ הודיע
 ברורה הכרזה זאת היתה ירושלימה. יעבור

תתחשב לא הישראלית מדיניות־החוץ כי

 בפני יעמוד דיפלומט כל זרים. בגורמים
בירו שרת משה ידי את ללחוץ :הברירה

כלל. אותן ללחוץ לא או — שלים
 ימים, כמה כעבור כשנשאל, מאד. כח״ז*

 דובר השיב השונות, המדינות עמדת מד,
שלי תגובה כל נתקבלה לא כי החוץ, משרד

 שהדבר כך על אז מחתה אחת צירות לית.
 אנשי קיבלו בטרם העתונות. מן לה נודע

הרשמית. ההודעה את הסגל
 כי אז, כבר טענו שונים חוגים אולם
בוושינג זה. לצעד תתנגדנה הברית ארצות

 אז, החוץ לשר הדבר כשנודע כי ספרו טון
 בודד יהיה שרת ״מר : אמר אצ׳יסון, דין

בירושלים.״ מאד
ר,םכ־ ההכנות חדשים. שלושה תיד

חדד יוסף נבח
? בשרות לא או בשרות

מש בשביל והשרותים המבנים להקמת ניות
 נתקרבו בירושלים הקריה בשטח החוץ רד

הקר מהנדסי ידי על אושר זה דבר לסיומן.
במבצע. שעסקו יה

ה שום ניכרו לא עצמו החוץ במשרד אולם.
 ממקורות נודע, השבוע להעברה. רציניות כנות

ממ כי ובוושינגטון, בתל־אביב אמריקאים
 כי ישראל לממשלת באגרת הודיעה שלתם

ה משרד העברת את יפה בעין תראה ״לא
לירושלים״. הישראלי חוץ

ה בתפקידו שוב עסק החוץ משרד דובר
נתקב לא כזאת ״אגרת הכחשות. : רגיל
יעבור...״ החוץ משרד לה.״

 כי השיב המשרד, יעבור מתי כשנשאל
 טכניים סידורים בכמה עדיין תלוי הדבר

 האנשים אולם הושלמו. שטרם בירושלים,
בירוש ההעברה, של הטכני בצד העוסקים

 :מהם אחד הכריז זו. בדעה היו לא לים׳
 תוך חדשים. שלושה תוך מוכן יהיה המקום
היום. אפילו לעבור אפשר מסוימים קשיים

ת1ת האומה ד
עמוקות צדקות עודוש

 אלט- על בקרב צה״ל על־ידי שנפצע אדם
 נכד,־מלח־ של מעמד לו מגיע האם — לינה

 ועדת־ בפני השבוע נשאלה זו שאלה מה
 חדד, יוסף :השואל תל־אביבית. ערעורים

 ודב תמיר שמואל עורכי־הדין באמצעות
מלמן•
 מחדש חדד העלה זכותו, את ?הוכיח כדי

ש האצ״ל, של ספינת־הנשק פרשת כל את
הישר להיסטוריה בוקר, מאותו נכנס, שמה

:חדד טען אלית.
הרו אלפי עמוסת הטון) 4500( לינה אלם

 כאשר ים, בלב עדיין היתה והמקלעים בים
 הכהן דוד בין עירני ומתן משא התנהל
 בעיצומה הנשק חלוקת בדבר בגין ומנחם

 האניה כי הוסכם הראשונה. ההפוגה של
 אי- נתגלתה כאן ויתקין. כסר בחוף תעגון
חל כבר היוו מאנשיו שחלק ואצ״ל, הבנה,

 בעצמו. הנשק את לסרק החלים מצה״ל, קים
 מורכב היה נתניה׳ באיזור שחנה צה״ל גדוד

 הבינו מפקדיו במחנהו. נשאר מאנשי.אצ״ל,
והפרת כבגידה תחשב מצדם התערבות כי

התערבו. לא חמורה, משמעת
 כל אולם ופצועים. הרוגים גופות

 אותו חיכו עדיין, גוייסו שא! הארגון חברי
 לפרוק בגין של לפקודתו בפרדס־חנה ערב
 בדרכם החולות את חצו כאשר האניה. את
 לירוק ייאלצו למחרת כי ידעו לא האניה אל
 על אם כי בריטים, על ולא ערבים על לא אש

 על שירד האכזרי, הקרב פלמ״ח. לוחמי
 הוסיף לא בהיר, ביום כרעם תל־אביב תושבי
 כשנדם תקופה. אותה ששרר הרוח למצב

 על החוף, על מוטלות, היו האחרון המקלע
ו ההרוגים גופות הים ובגלי האניה ספון

פצועים.
 חדד, יוסף היה מאלה אחד סעיפים, 58
 קלעים כששלשה הבוער החול על ששכב

 בזרועו שלו, השדרה בעמוד עמוק תקועים
 חו־ לבית משם להדסה, הועבר הוא ׳בירכו.

 אחו־ 60 על עמדה נכותו דרגת צבאי. י''ם
 מחצית קיבל הצבא, מן שוחרר הוא •יו

 להכיר סרב התגמולים קצין אולם ו־י״ית.
 בצ־ מעודו היה לא יוסף כי טען ־נכה, בי

 נמנית היתד, שלא פעולה בעת יצע
 ליהנות רשאי בהן שהמשתתף פעולות

כנכה. מוכר להיות מהזכות
 גל־ ששה על המשתרעות בטענותיו,

 ביקש סעיפים, 58 בעלי ניר יונות
 בפעולה השתתף כי להוכיח חדר

יש ממשלת של המלאה בידיעתה שנעשתה
הערבי. האויב נגד מכוונת היתד, ואשר ראל

 הצעירים, אחיו ובשלשות באמו התומך יוסף,
 ואחיו מספר שנים לפני מת שאביו מאחר
 • תפקידו מלוי בעת דרכים בתאונת נהרג

 שלוש ״יש.לי : אמר הקרבות, בימי בצד,״ל
 שלוש :הסעיפים 58ל־ נוסף חזקות, טענות
בגופי.״ עמוקות צלקות

מענו?
מבא״׳ ־ מפא״׳ ומתן: משא

 לועידתם התכנסו בירושלים ציון באולם
 30 את שייצגו צירים מאות כמה הראשונה

 סיומה היתה זו ועידה המדינה. עובדי אלף
 חדשים במשך שניטשה בחירות מערכת של

 בדרך בבחירות אם הארץ. רחבי בכל רבים
 ב־ זוכה מסא״י כאשר הפתעה זו אין כלל,

 עובדי איגוד למוסדות בבחירות הרי נצחון,
 כאשר אפילו הפתעה זו היתד, לא המדינה,

 ברוב אם כי סתם׳ ברוב לא זכתה מפא״י
גדול.
 עובדי של אסונם רבים, לדעת היה, זה

 השלטון, כמפלגת מפא״י, אשר המדינה,
 הרוב, כוח כבאת ומפא״י, מעבידתם׳ היתד,
 פקיד אמר שלהם. האינטרסים את גם ייצגה

 עובדי איגוד בין ומתן ״משא :ממשלתי
שה למשחק דומה המנגנון, לנציבות המדינה

עצמו.״ עם אדם של מס
 שביתה אף אושרר, לא המדינה קום מאז

 שנתקיימו, השביתות האיגוד. ידי על אחת
ההסתדרו בטרמינולוגיה שנקרא כסי היו

 שהוכרזו שביתות כלומר, ״פראיות״, תית
המקצועי. האיגוד לדעת מוחלט בניגוד

 המאבק נערך בועידה, האזרח. הפקיד
 (מפ״ם, המיעוט מפלגות נציגי בין הרגיל

 מפא״י. של הצירים לבין ואחרים) פרוגרסיבים
הפי מסע היה העיקריים הדיון מסעיפי אחד

לבון. ועדת הוראות בעקבות טורים,
הפיטו עצם על שניתכה ד,בקורת מלבד

הממ הפקיד של מעמדו את המערערים רים
 קץ לשים תקיפה דרישה גם נשמעה שלתי,
העוב כי הדעה את הביעו צירים כמה לעניו•

 פיטורים על החלטות מתקבלות יום שיום דה
ה של עבודתו כושר את מערערת נוספים,

שלו. המוראל את מורידה הממשלתי׳ פקיד
 היו רבה, להתמרמרות שגרם אחר ענין

 המשכורות בתשלום המתמידים האיחורים
 כל שמשכורת אחדים חדשים זה לפקידים.

 יום, 12—15 של באיחור משתלמת חודש
 הכי, בלאו המצומצם בתקציבם, הפוגע דבר
הפקידים. של

 מפלגת מנציגי ודווקא טרוניות׳ גם נשמעו
 עתה המוגש המדינה, שרות שחוק על הרוב,

 הפו־ פעילותם את להגביל מתכוון לכנסת,
 טענו הממשלה. פקידי של ליסית־מפלגתית,

 לשעות מחוץ הממשלתי, .״הפקיד : אחדים
 וזכותו אחר, אזרח ככל אזרח הוא עבודתו,

מדיניים.״ בענינים לעסוק

שק המ
התקציב לח־זוק מרט
 הסקטורים מכל והבונים הקבלנים חוגי

 מאגף שהסתננו הידיעות, מן ביותר הופתעו
 במחיר הקרובה ההעלאה על והבלו, המכס
 8,500 של חדש בלו מס הטלת עקב המלט,

לטונה. ל״י
עתה שזה מאחר ביותר, הפתיעה הידיעה
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