
במדינה ת צפי ת
הוותיקה הצמרת את הקרובים כימים יעסיק קשה ויכוח +
 המיעוט, עם לשלום הצעת־פשרה לקבל נטייה יגלה אשכול מפא״י. של

 מן כליל בן־גוריון יסתלק .זו הצעה לפי נצר. ושרגא חושי אבא של בתיווכם
יסודית חקירה לערוך דדן יחפשו הבחירות שלאחר לו יובטח אולם המערכה,

 זה ואין פשרה, לכל יתנגדו ארן וזלמן מאיר גולדה לבון. לפרשת מסביב
לעמדתם. דבר של בסופו ייכנע אשכול כי הניסנע מן

יצחק ח"כ של חסינותו תוסר שלא הסיבויים, כל קיימים •
 של כהונתה׳ ותקופת הואיל כי החלטה, לקבל עשוייה ועדת־הכנסת רפאל.

 הבחירות לאחר עד לחכות המשפטי היועץ יכול סיומה, לפני נמצאת הכנסת
 הכנסת חבר גם יהיה שרפאל במיקרה או, — המשפט את להגיש אז ורק

 בבר נצר דבורה ועדת־הכנסת ר יו׳׳ החסינות. הסרת את אז לבקש הששית,
 נימוקים מתון שלא לרפאל, יחסו את המשפטי היועץ מחמיר לדעתה כי רמזה,

גרידא. משפטיים
קולות נשמעו אמנם למעדן•. תצטרף שמפ״ם רכ סיכוי אין •

 רשימת של עצמאית הופעה של במיקרה זו, בהצטרפות הדוגלים במפ׳׳ס
 נגדית, דיעה מתגבשת אולם המערך. את לחזק כדי בבחירות, בן־גוריון

 אשכול על תשפיע הבאה, לקואליציה כשותפת עצמאית, מפ׳׳ם כי הטוענת
המערך. בתוך מפ״מי פלג מאשר יותר
 ארץ־ישראל, כענייני שיטפל הדמוקראטי הנוער כנס •

 משלחות שכמה למרות אנטי־ישראלי. אופי ישא כאלג׳יר, יתכנס
 כפי לכן, סיכוי כל אין בוועידה, להשתתף ישראלית לנציגות לתת ידרשו

 אמנון המשמר על איש הסטודנטים, הסתדרות של מיוחד לשליח שנסתבר
האפשרויות. את לברר לפאריס שנשלח קאפליוק,

״אל־על״ של האוויר צוותי בין חדשים קשיים צפויים •

 בית- להברעת מובא והעניין — שייך
 לסחבת לגרום המינהלה יכולה המשפט,

 משקו, ואת היורש את שתתיש מישפטית
כאחד.
 הצעת־התיקון תובא כאשר כן, על

 .תעורר היא בכנסת, לדיון התמימה־כביכול
 הצעות־חוק לגבי רק המקובלים וויכוחים
וחמורות. גדולות

אקדמאים
לישראל חורה

 האחרונות בשנים השורר החמור המחסור
 משרד־הע- את הניע אקדמאים, בעובדים

 לישראל להחזיר כדי דרכים לחפש בודה
 בחוצ־ עתה השוהים האקדמאים 6000 את

 בשלבים נמצא מהם ניכר ושחלק לארץ,
לימודיו. של האחרונים
במש אקדמאיים לעובדים המחלקה מנהלת

 לאחרונה ערכה סירני,״ חנה העבודה, ־1י
 גורם לשמש עשויות שתוצאותיו מקיף, סקר

שבחו״ל. לאקדמאים משיכה
שה בדין־וחשבון ותעסוקה. נישואין

 כי סירני, קובעת למשרד־העבודה גישה
 מהארץ היוצא הממוצע, הישראלי הסטודנט

 שנות במשך מתקשר רווק, עדיין כשהוא
מקומיות. בחורות עם בניכר שהותו
מהמק גדול בחלק מהווה הנישואין קשר

 של להישארותו העיקרית הסיבה את רים
הס עורכת בחוצלארץ. הישראלי האקדמאי

 בישראל הקיימת ההפליה כי קובעת קר
 הנערמים והקשיים מעורבות, משפחות בגד

 של בדרכם ומשרד־הפנים הרבנות על־ידי
אקד בפני חוסמים אלה, משפחות ילדי

חזרה. הדרך את רבים מאים
 סירני חנה מונה אותן נוספות, סיבות
בדו״ח:

 בחלק מוגבלות תעסוקה אפשרויות •
 הישראלים רכשו שאותם מהמקצועות ניכר

בי להם ושאין גבוהה, להשכלה במוסדות
בישראל. רב קוש

•  האוכלוסיה פיזור שיטת מפני רתיעה י
 האקדמאים. על גם פוסחת שאינה בישראל,

 השוהים הישראליים מהאקדמאים ניכר חלק
 בשום מוכנים אינם כי הסבירו, בחוצלארץ

 המרוחקים עבודה במקומות להיקלט אופן
עירוניים. ממרכזים

 נמו־ ומשכורת דיור בהשגת קשיים •
מק בעלי של השכר לתנאי בהשוואה כה,

בחוצלארץ. מקבילים צועות
 מדעי, למחקר נרחבות אפשרויות •

 באי- האוניברסיטות רוב על־ידי המוצעות
ישר מוסד ששום ובארצות־הברית, רופה

בהן. להתחרות יכול אינו אלי
 ב־ הקוסמים התנאים למרות געגועים.

 שסיימו ישראלים, 500 יכלו לא חוצלארץ,
 על להתגבר לימודיהם, את החולפת בשנה

במ כאן ונקלטו חזרו למולדת, געגועיהם
עבודה. קומות

 מונה ולמשפחה לארץ לגעגועים נוסף
משיכה: מוקדי שני עוד הסקר עורכת

 בחו״ל, מוגבלות תעסוקה אפשרויות •
 הרב הביקוש לעומת מהמקצועות, בחלק

מקצועות. באותן בישראל
 רבים אקדמאים על המופעל הלחץ •
 הנמצאים משפחתם בני ידי על בחו״ל

 חיק אל לשוב מהם המבקשים בישראל,
המשפחה.

האק מרבית מתגברים הכל למרות אולם
 להישאר מעדיפים הגעגועים, על דמאים
 של מספרם בולט אלה בין מושבם. במקום

האפ את להמיר מוכנים שאינם הרופאים,
 בתנאים בחו״ל לרווחים הנרחבות שרויות

נת ״לא בארץ. השוררים הקשים־יחסית
 הרבים הרופאים מכל באחד, אפילו קלתי

 הסבירה יעוד,״ ברפואה שראה שפגשתי,
במק ראו רובם כי קבעה הסקר, עורכת

רווחים. לצבירת אמצעי צועם
 על עומד הדו״וו של האחרון החלק

 של לשובם נתיב בסלילת המידי הצורך
לישראל. המשכילים הגולים מרבית

 להסיר אפשר כי סבורה הסקר עורכת
הק הידוק על־ידי בדרכם, המיכשולים את

 הפוטנציאליים המעבידים לבין בינם שרים
 על ומעודכן קבוע ביוליטין הפצת ועל־ידי

 חוסכת אינה היא לאקדמאים. פנויות משרות .
קו הממשלה, ממשרדי הביקורת שבט את

 יתר גמישות לגלות צריכים הם כי בעת
לג השבים אקדמאים להעסקת הנוגע בכל

 עבודה חוזי על לחתום הצעתה: בולם•
ד (המשך * )12 בעמו

 סירני, אנצו ההגנה צנחן של בתו *
שם. תיספה השואה, בימי באיטליה שהוצנח

גזיטגים בגדי־גזנזלך
ן כי ת ל ל ה ה. הנ ר כ ח  העיקריות דרישותיהם כי על מרוגזים האתיראים ה

 מעורער בחברה מעמדם נשאר ההבטחות כל למרות כי טוענים עדיין, מולאו לא
 החברה של הבכירים הקברניטים מן שניים של עזיבתם ארוך. לטווח בטוח ובלתי
 על מדברים הצוותים אנשי ובין היחסים, את יותר עוד לאחרונה חידדה

חדשה. שביתה של האפשרות
בימים להסעיר עשוייה המוניים מעצרים של שורה •

 לאחרונה ערכו הדרומית הנפה ניידות התקווה. שכונת את הקרובים
 לשכונה, הסדירה התחבורה הפסקת את שליוו המהומות, מארגני אחר מצוד
 סבורים תל־אביב מחוז ראשי בשוטטות. כחשודים צעירים עשרות כמה עצרו

השכונה צעירי את להרתיע עשויות הליליות ההטרדה ופעולות המעצרים גלי כי
בעתיד, כאלה מהומות מאירגון

 שיתחיל זים, יהודה בחטיפת החשודים של משפטם •
 כתל־אכיב, המחוזי בכית־המשפט הכא החודש בראשית

 אופנהיים משה בחטיפה, החשודים שני הפתעות. לכמה להביא עשוי
 לשתף החליטו המשפטיים, ההליכים לתחילת עד העצורים קונורטי, ומרדכי
 פרטי את החוקרים בפני לגולל משפטם פתיחת עד עשויים המשטרה, עם פעולה

אנשי־עסקים כמה להעמיד עשויים אלה גילויים למעצרם. שהביאה הפרשה
החשודים. עם פעולה שיתפו הם כי שיסתבר לאחר מבין, במצב

 של מעצרו כפרשת להתערב עשוייה עורכי־הדץ ־ישבת
 צ׳קים בהפצת השאר כין החשוד ידוע, תל־אכיכי עורף־דין

 התארגנו הפרקליט של שחבריו לאחר לקוחות. וכהונאת כיסוי כלי
 פנו מחובותיו, חלק לפרוע לו לעזור על־סנת כסף סכום לגייס והחליטו לצידו
 היא כי בטענה זו, להתערבות קץ לשים בדרישה ללישכה עורכי־דין כמה

 לקבל עשוייה הפרשה מפלגתיים. מטעמים ומוכתבת המקצועית לאתיקה מנוגדת
עורכי־ בתא המרכזיים העסקנים על נמנה שהעציר העובדה {אור נוסף מימד
מסויימת. מפלגה של הדין

 של העיקריות ממטרותיו שאחת מכיוון
 בעל־משק כל לאלץ היתד, המושבים חוק

 באגודה, וממושמע ממושטר רשום, להיות
 וממושטרת ממושמעת רשומה, והאגודה
 רב־ נגדו אז התקוממו מפלגתית, כתנועה

 להגדרה בזכותם שדגלו בעלי־משקים בו.מ
 ייקבע המוצע, התיקון יתקבל אס עצמית.

 שהוק־ החוק ברוח המושב מעמד דרך־אגב
בינתיים. זא

 המושבים בחוק אחר פרק מסוגל? מי
 הקניין זכות את למעשה, להפקיע, נועד
 הצעת־התיקון משקו. על המשק בעל של

 — הנוכחית זכות־הבעלות עם משלימה
שיי ברגע העניין את להסדיר ומתכוונת

בעל־המשק. פטר
 המשק, בעל פטירת עם ההצעה: אומרת

 ליורש אחת, כיחידה כולו, המשק יימסר
 באותו כחבר לקיימו, ומסוגל ״המוכן אחד

מושב.״
 כחבר להתקבל יכול אינו שאדם מכיוון
 פירוש החברים, יתר הסכמת ללא המושב

 של במיקרה האמיתי הקובע כי הדבר
 תחליט והיא המושב. הנהלת היא ירושה

 זכות הפקעת מכאן: חבר. להיות מסוגל מי
 המשק של גורלו ומסירת הפרטי, הקניין

המושב. הנהלת בידי
 בד,צ־ זו, מבחינה ביותר, החמור הסעיף

מש הלין בכל האחרון: הוא עודהתיקון
 המושב מינהלת תהיה זה סעיף לפי פטי
לדיון. צד

 לתכתיב מסכים אינו היורש אם כלומר:
 נציגות יש בה — המושב הנהלת של

הוא שאליה המפלגתית לתנועה אוטומטית

מושבים
האחורית הדרת

 גייסו עולמות, הרעישו המושבים מורדי
 העברתו למנוע כדי יישובים .פילגו מפלגות,

 השיגו הם בכנסת. המושבים חוק של
 יוסף דוב על־ידי שהוכן החוק גדול: הישג
 כי להם, הסתבר החודש למקרר. הוכנס

 החוק את להעביר מנסה המשפטים שר
 תמי- הצעת־תיקון הדרך: האחורית. בדלת

הירושה. לחוק מת־מראה
 הצעת- של אורכה לכל חבוייה הכוונה

 הראשון במישפט כבר הקצרה. התיקון
 ״מושב׳׳ מסמרות: לקבוע יוסף דוב מנסה

 ישוב שהיא חקלאית, שיתופית אגודה הוא
נפרד. כפרי

 כי המושבים. אנשי נזדעקו ״הונאה!״
 המושב בין מהותית הפרדה יש במציאות

 בעל- יכול כיום השיתופית. האגודה לבין
 להיות מבלי במושב, משק להחזיק משק
 ייהנה לא הוא השיתופית. האגודה חבר

תו שיווק כגון השיתופיים, השירותים מן
 יהיה הוא אבל אשראי. קבלת אספקה, צרת,
 כגון הציבוריים השירותים את לקבל זכאי

לבניו. חינוך ביוב, סידור מים, אספקת

ה העולם10 1450 הז


