
 שטחים. באותם לפעול היהודית הסוכנות ממשיכה מדוע
 — הציונית התנועה כנציגת — שהסוכנות מחייב, ההגיון
העב ריכוזם, העולים, רישום בעלייה: הנוגע בכל תעסוק

 הטיפול צריך היה — לישראל בואם מרגע אבל ארצה. רתם
 פרנסה. קליטה, שיכון, הממלכתיות: לרשויות לעבור בהם

אחר. אזרח כל כמו בדיוק
האינ המפלגות. לא אכל - ההגיון קובע כך
 כמות הסוכנות על לשמור הוא שלהן טרס

 ושל משווע, כיזכוז של כמחיר אפילו - שהיא
 - היהודית הסוכנות כי הרסניות. כפילויות

 אינה ואשר ממלכתית, מביקורת המשוחררת
מאפ - ממלכתיות תקנות לפי לנהוג חייכת

 מכל כמעט ישירות ליהנות למפלגות שרת
הסוכנות. על-ידי המוצאת לירה
 אורי על־ידי שהועלו הגלויות, ההקצבות מן רק לא

כאלה: מפריטים אלא בכנסת, אבנרי
המפלגתיות: הנוער תנועות של וקורסים סמינרים ס

ל״י. אלף 50
 הנוער תנועות של חינוכי וחומר ספרות עתונות, •

ל״י. אלף 22 המפלגתיות:
ל״י. 22.200 הדתיות): המפלגות (של הישיבות ועד •
ל״י. 3000 בקנדה: הצעיר השומר פעולות 9
ל״י. אלף 177 אובזרבר: ג׳זאיש 9

שמ זהו מיוחדת. לתשומת־לב ראוי זה אחרון פריט
 ג׳ון של בעריכתו באנגליה, המופיע יהודי שבועון של

 המוחלט בדיוק הצטיין תמיד שלא מפורסם עתונאי קמחי,
פירסומיו. של

 לבטאון נחשב שבטאונו הוא, העיקר העיקר: זה לא אבל
 פנים זה שבועון העמיד חוץ כלפי פרס. שמעון של פרטי
 והנה, קוראיו. מכספי המתקיים רגיל, עתון הוא כאילו
 הכותרת תחת הסוכנות, של ההוצאות תקציב של ט׳ בסעיף

 כספי כי מסתבר, השבועון. של סודו קבור ״הסברה״,
 רפ״יס־ נטיות בעל בטאון למימון מנוצלים היהודי התורם

ברורות. טיות
 פרס, שמעון הכריז מדוע להבין, אולי אפשר מכך
 בלונדון המאוחדת היהודית המגבית למען לנאום בבואו

 הכספים הענקת את להפסיק יש לדעתו כי מזמן, לא
 מן הניח, הוא הגלוייה. להענקה התכוון הוא למפלגות,

 לבטאון ט׳ בסעיף שמופיע הסוג מן הענקות כי הסתם,
ייפסקו. לא — אותו המחבב

★ ★ ★
ולהיפך - לקיבוצים דואגיס

 כי שהוברר ״לאחר מדכאות: בלי ציונות של דק ך■*
 בקיבוצים והן במושבים הן מוסדות־ציבור הקמת ^

 בין זו. למטרה קרן נוסדה במעלה, ראשון צורך נעשה
 הסוכנות של להתיישבות המחלקה נמנים הקרן שותפי

 השיכון, משרד ההסתדרות, של העובדים חברת היהודית,
 מממנים יחד השותפים כל החקלאי. והמרכז החקלאות, בנק
 אוכל, בתי תרבות, בתי בתי־הציבור: הקמת הוצאות את

וכו׳.״ בגדים מחסני
 לתושבים המתייחס מקביל, סעיף האזרח יחפש לשווא
 סעיפי במאות ימצא לא הוא מושבות. לבני או עירוניים
 פינת להקמת שהוקצתה אחת פרוטה אף הציוני התקציב

 הסוכנות כי בגדים. ארון לקניית או פרטי, בבית אוכל
 והקיבוצים מפלגתי. מפתח לפי שלה המיליונים את מחלקת

 להם, דואגות המפלגות למפלגות. כולם שייכים והמושבים
ל״י. אלף 500 זה: פעוט בסעיף הכלל. חשבון על איפוא,

 יבולים זו, דאגה להעריך היודעים הקיבוצים,
 כלי־ פעילים כעיר המפלגה לרשות להעמיד

 ה■ את בהמוניהם לקנות גם יכולים הם שכר.
מחייכת. המפלגתית האצילות המפלגתי. כטאון

פועלים כידוע, שם, בחו״ל. פעולות לגבי הדין הוא
שליחים אלא סתם, ציוניים שליחים לא אבל שליחים.
 זקוקים, הם הנפרדות. הציוניות המפלגות של ציוניים
 מקבלים הם לחו״ל. צאתם לפני מקצועית, להכשרה כמובן,
 מחבר' מסבירים זה. לצורך שהוקם מיוחד במכון אותה
 ישראל למדריכי ״במכון הגדולות: הכחולות החוברות שתי

עם יחד — והחלוץ הנוער לענייני המחלקה משתתפת
 סמינרים ובהחזקת באירגון — בארץ השונות הנוער תנועות

הנוער במועדוני לפעולה מדריכים, להכשרת המיועדים
בארץ.״ עולים ובישובי

ל נערים לגייס שתפקידו מדריד, בלומר:
 ההכשרה, את מקבל מסויימת, מפלגה שדרות

תו אותו על־חשכון המפלגתי, תפקידו לקראת
 במובן, (בהשתתפותו, מברדקלין, אלמוני רם
ספיר). פינחס מירושלים, הנדיב של

★ ★ ★
התענוג מהיר

למדרי סמינר היתר, בין המחלקה, ערכה למשל, ך,
 שלמה, שנה נמשך הסמינר העולים. בישובי דתיים כים ד

 עסקנים כולם — חניכים 20 בו השתתפו האחרונה ובשנה
 שתפקידם הדתיות, המפיגות אחת של בעתיד או בהודה

למפלגותיהם. נשמות לעשות
משו סמינרים גם נערכו המקודש, המפתח עקרון לפי
 שבועות. שלושה שנמשכו הכלליות, הנוער לתנועות תפים

 מוכנים מדריכים, 140 אלה מסימנרים יצאו שעברה בשנה
 במועדונים המפלגה, בשורות הנוער את לארגן ומזומנים

 אכזב לא תקציב מאותו מומנו הם שגם — המפלגה של
הסוכנות. של

 חו״ל למדריכי המכון זה. בתקציב ראש איש יקל ובל
 בקרב ומפעלים הכשרה ל״י. 787,170 הבאה בשנה יעלה,

 בקרב ושליחויות פעולות ל״י. 2,172,510 בישראל: הנוער
ל״י. 4,914,735 בחו״ל: ונוער אירגונים
הגדור גולדמו:הפטרון נחוםהנוער בקרב פעולות ״במסגרת התקציב: מחברי כלשון

ה0רחרו המתנגד פינקוס:
ד״י. אלף 304מ־ יותר בקצת הבאה בשנה יסתכם (המשרדים)

 פקודות את הממלאים החיילים העיקר. אלה לא אבל
 .17 למשל: באנגליה, השלישים. צבא הם הזה המטה

 באורוגואי .22 בארגנטינה .8 בקנדה .31 בארצות־הברית
וכר. וכו׳ וכו׳ ,2 בצ׳ילי .4 במכסיקו .5 בברזיל .6

 אם אלא עיוורות, בעיניים לתפקידם מתקבלים אינם הם
 נשלחים הם מקום. שהוא באיזה אישיים קשרים להם יש

קפדני. מפתח לפי מפלגות, על־ידי
 הרכה כך בל יש אם רק: היא השאלה

עולים? מעט כך בל יש למה - שליחים
★ ★ ★

הרע עין בלי
 להפרדת בחירוף־נפש מתנגדות הדתיות מפלגות ך*

 נלחמות הן חירוף־נפש באותו אבל מהמדינה. הדת \ ן
 כשמדובר — הישוב חלקי מיתר הדתיים הפרדת בעד

 הספרים שני שמקילים מה לכל נוסף וכך, כספים. בקבלת
החלו לפעולות ביחס דתי״, ״מדור גם בהם יש הכחולים,

 יעברו ובמימונו, זה, מדור בחסות הנוער. בין ציות
 לאנשי סמינריונים המפד״ל) של (בעיקר הדתי-ים העסקנים

 עולה, לנוער ימי־עיון עולה, לנוער סמינריונים חו״ל,
שמואל. באבן למדריכים וד,מדרשה

 לקופות ישר ממש, בפך יחלק גם המדור
 יקבלו עקיבא כני הדתיות. הנוער תנועות של

 ל״י, 2000 יקבל עובד דתי נוער ל״י, 8000
 הצופים ל״י, 2300 תקבל הצעירה המישמרת

 ל״י, 1200 יקבל עזרא ל״י. 1500 יקבלו הדתיים
 שונים" ו״ארגונים ל״י, 800ב־ יזבה יכנה

 צנוע. נשמע אולי זה ל״י. 4200 יקבלו דתיים
 עין כלי מסתכם וזה אלף, שם אלף פה אכל
רבות. ברכבות הרע
 אותם הנוספים. לאלפים להגיע כדי רחוק לחפש צריך לא
 — הקצבות מקבלי של נוספת ברשימה מופיעים עצמם גופים
 בסך בארץ. ולקורסים לסמינרים הקצבות בצורת הפעם
 יחולקו לפיו שגם סעיף, עוד והנה ל״י. אלף 15 עוד הכל:

 ההקצבות סעיף זהו דתיות. תנועות לאותן ממש כספים
 דתי נוער ל״י, 5500 עקיבא בני הדתי: הנוער למועדוני

ל״י. 10,500 לסך עד וכו׳, וכו׳ ל״י, 800 עובד
 בחו׳׳ל, הדתיים למועדונים הקצבה לכספים: מקור ועוד

 תעמולה, חוברות ספרים, ובשביל ל״י. אלף 30 בסך
 — העולה הנוער בקרב דתיות ופעולות בשליחים תמיכה

ל״י. 111,600 עוד
 תורניים ולתרבות לחינוך המחלקה את לשכוח גם אסור
 ולטובתם, הדתיות, המפלגות נאמני בין תחלק היא בגולה.

 יש זכות איזה אבל ל״י. מיליון 3.6מ־ יותר של סכום
 ותרבות חינוך לסתם מחלקה קיימת הרי כך? על להתפלא
ל״י. מיליון 5.5 לחלק תוכל היא בגולה.

 - וריבוע ושילוש, כפילות, !בוודאי ? כפילות
 המפלגות למספר מגיע הקערות שמספר עד

 מנסה כקערה המחזיק ובל כארץ. הציוניות
הקע מן האפשר בכל גדול חלק אליו להעביר

הכללית. רה
 יש טעם איזה — חלוקה של הוא כולו כשהמישטר

 ממחזיקי שאחד לצפות גם אין כפילויות? על להצביע
 זאת פיה. על השלל קערת את יהפוך הקטנות הקערות

 — השלל מחלקי במעגל יושב שאינו כוח רק לעשות יוכל
בו. לשבת רוצה ואינו
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 התנועות מרכזי עם הדוקים קשרים המחלקה מקיימת בארץ
 מגישה היא המדריכים. חבר כל עם וכן סניפיהן, ועם

והחזק מועדונים הקמת מדריכים, הכשרת בתחומי: עזרה
 מקצועיים, חוגים קיום לפעולות, וציוד ספרים אספקת תם,

וכו׳.״ קיץ, מחנות טיוליו, כינוסים, עריכת
 משתתפת ״המחלקה מופלאה: 'יצירה אותה מתוך ועוד,

 כן הנוער. תנועות על־ידי המתנהלים וסמינרים בקורסים
 סכומים בארץ הנוער תנועות .לבטאוני המחלקה מקציבה

 כמו למדריך... עזר דפי התנועות למדריכי; ומספקת שונים
 הנוער תנועות של ובמחנות בכינוסים המחלקה משתתפת כן

 החזקתם רהיטים, נוער, מועדוני בשכירת ותומכת בארץ,
ומדריכים.״ מרצים לשכר הוצאות וכיסוי

 מזומן שוחד תשלום מלכד הבל בקיצור:
 לאירוח שזכה - שהכוחר בדי הבחירות, כיום

 ספר לקריאת המדריך, מפי לשיחה כמועדון,
 - למחנה־קיץ ואולי לטיול כספרייה, ועתון
שבאמ למפלגה הרצוי הפתק את לקלפי יטיל

האלה. הטובים הדברים לכל זבה צעותה
 נהנים רוחני ומזון גשמית לנוחיות הזאת מד,דאגה

 חברים 10,500 העובד, הנוער של חברים אלף 101 בארץ:
 דתי, עובד נוער של חברים 11,500 הצעיר, השומר של

 הצעיר, מכבי חברי 9000 בית״רים, 3500 עזרא, חברי 2000
 עקיבא, בני חברי אלף 18 עולים, מחנות — דרור של 4.500
 5000ו־ עבריים צופים אלף 21 לאומי, עובד נוער חברי 8500
מעוטים. צופי

 ״מקציבה לתקציב, בדברי־ההסבר שנאמר כפי ״המחלקה,״
 את לכסות שנועדו שונים סכומים הנוער... לתנועות

 מחיר ההנהגות.״ של השוטפות האדמיניסטרטיביות ההוצאות
ל״י. 211,500 התענוג:

★ ★ ★
ישראל שליח ינום לא

 שיר הוא לחו״ל היוצאים לשליחים המוקדש פרק ^
סוף. זו לרשימה אין הלל. 1 |

 שמספר מסתבר לתקציב, המצורפת סטטיסטית טבלה לפי
 אלף 617 מהם ,2,084,000 הוא בעולם היהודי הנוער בני

 מיליון כמעט משאיר זה נוער. תנועות במסגרת נמצאים
 כל של לבו מגע. עמם הוקם שלא יהודיים נערים וחצי

 מספר על המחשבה מן רק חהזה, מתמלא מפלגה מזכיר
העצומה. המשימה את למלא כדי הדרושים השליחים

 יכולתה. כמיטב עושה והחלוץ הנוער לענייני המחלקה
ה ההוצאות כל את ומכסה לחו״ל שליחים ״שולחת היא

 כן כמו נסיעה). והוצאות (משכורת בהחזקתם קשורות
הנוער.״ תנועות של שליחים המחלקה דרך נשלחים
 נתמכים״. ״שליחים סוכנותיים, במונחים קוראים, לאלה
 פועלים אלה ״שליחים עליהם: נאמר מאופק, סיגנון ובאותו

תנועתם.״ במסגרת
עוב והם - משלמת הסוכנות מאד: פשוט

 פחות קצת המחיר: המפלגה. כשביל דים
הבאה. לשנה ל״י מיליון מחמישה

שלי ארצות לפי זו, מחלקה של הנציגים רשימת והנה
 ל״י. אלף 25 יעלה הוא אבל אחד. רק באנגליה תם:ח

 מכהן בצרפת ל״י. אלף 18 רק עלה הוא שעברה בשנה
 באחר. מוחלף להיות והעומד כ״כללי״, המוגדר אחד, נציג

 ולא יוחלף, לא הוא כ״דתי״. המוגדר שני, נציג שם יש
ל״י. אלף 20 יעלה והוא יחזור,
 הסוכנות, נציג ישן ולא ינום לא בגרמניה גם
המר ב,,אירופה מוגדר מישמרתו מקום כי אם

כזית".
 בברזיל בארגנטינה, בקנדה, בארצות־הברית, במכסיקו, גם

 פירושו — נציג וכל הסוכנות. נציגי מכהנים ובפרס
לבד זה פרט מיוחד. תקציב פירושו משרד וכל משרד.


