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אבנרי באורי אימון )1(
 נגד בעיתונות המתנהלת ההשמצות מערבת את מגנה המרפז

 ,27 הצביעו (בעד התנועה ביו״ר אימון לו ומביע אבנרי, אורי
נמ נגד, 2 בעד, 28( בבנסת הסיעה כיו״ר ),11 נמנעו ,3 נגד
).5 נעו

זכרוני באמנון אימון )2(
 ומכיר זכרוני אמנון נגד ההשמצה פירסומי את מגנה המרכז

 אין בעד. 29( ככנסת הסיעה ביועץ תפקידו במילוי במסירותו
).5 נמנעו מתנגדים.

פילוג נסיונות נגד )3(
ה את לפלג הנסיונות את 5תדקן בכל דוחה התנועה מרכז
ובהסתדרות. בכנסת סיעתה ואת תנועה

 הארץ, ברחבי ואוהדיה התנועה חברי את מזהיר המרכז
 נמנים שאינם כמי ידועה שזהותם ויחידים, פוליטיים כוחות בי
 רוצים - השלום אויבי על והנמנים הישראלי, השלום מחנה על

מטרותיה. וכהבשלת התנועה בפילוג
ברא אלו נסיונות ולהכשלת לערנות נקראים התנועה חברי
מתנגדים). אין בעד. 35( שיתם

עבודה נוהלי )4(
ומוס התנועה כעבודת שתקלות אפשרות מפני חרד המרכז

ה של המדיניות מטרותיה השגת את ויסכלו יכשילו דותיה
תנועה.

 הצעות שתכין חברים, 5 בהרכב ועדה להקים מחליט המרכז
 (נתקבל .18.2.71ב־ המרכז לישיבת תובאנה ההצעות ארגוניות.

אחד). פה

מתנדבים דרושים
 תיכוניים בבתי־ספר אבנרי אורי של ״הנידון״ לחלוקת

הארץ. בכל נוער ובמרכזי
ת״א ,136 לת.ד. להתקשר נא

הנוער מועצת

סגשוחרר! ח״ד
המשוחררים. החיילים זכויות להטבת פעולה ועד הוקם

נשואים. משוחררים לחיילים דיור בהשגת עזרה .1
ממלכתיים. לימוד במוסדות משוחררים לחיילים חינם לימוד .2
השיחרור. מיום שנה משך ממיסים פטור .3
שנים. שלוש משך ממיסים סטודנט משוחרר חייל שיחדור .4

!!!משוחרר חייל
 בכוחותינו. נשיג לנו שמגיע את ההבטחות. נימאסו
בכספך. לו ועזור לוועד פרטיך שלח

ת״א ,26427 לח״ד. פנה

במדינה
ישיבות

 מחלק הדב
לתלמידיו מכות

 פסטורלית. בסביבה שוכן הרוא״ה כפר
פרדסים. ריחות מקסים. נוף

רצח. ומכות
ה פנימיות. שתיהן במקום, ישיבות שתי
 הח״כ הרב של בהנהלתו המיוחסת, אחת,

 בני־ — בה הלומדים מן רבים נריה. צבי
 חקלאית, ישיבה השנייה מחוץ־לארץ. טובים

 הלומדים רוב זו בפנימיה פחות. מיוחסת
 תנאי גם עולים. ועיירות מושבים בני הם

נו חדרים בראשונה דומים. אינם המגורים
 של רמתם ליכלוך. בשנייה ונקיים, חים

ו גבוהה. התיכונית־תורנית הישיבה תלמידי
 עצמם התלמידים החקלאית, בפנימיה אילו

לע מבקשים הנמוכה, הרמה על מתלוננים
זוב.

ה את סטירה. - האגרוך לפני
 פריד, מרדכי הרב מנהל החקלאית ישיבה
 גם המכונה ,27 גורביץ, יגאל בה ומלמד

 הרב, ממול גר גורביץ רב. בתואר הוא
ידי שבזכות נראה עימו. בידידות ושרוי

 שיטות- זה מחנך לעצמו מרשה זו, דות
 לפני לשיא שהגיעו בלתי־מקובלות, הוראה

 תלמידים, עשרות לעיני כאשר, שבועיים,
 התלמידים אחד של בפניו אגרוף הכניס

ארוחת־הצהריים. בעת
 זה שרב הראשונה הפעם זו היתר, לא

 משד, התלמיד מספר אלו. בשיטות משתמש
מגבעת־אולגה: ),17( גבאי

כש בחוץ, הילכתי שבועות מספר ״לפני
 חבר, פסע לידי הליכות. ספר קורא אני

 יגאל. של קולו את פתאום לחקות שהחל
 סטירה. לי נתן לידינו. יגאל הופיע מייד

 כשקורה תמיד טעם. היה לא התלוננתי. לא
המורים.״ את מצדיקים משהו,
ש אחר, תלמיד מהפה. דם לי ייד

 ביקש אך שמו, את הזה העולם לכתב מסר
 סטירה קיבל הוא שגם סיפר לפרסמו, שלא

ש דבר־מה על לערער שניסה עת מיגאל,
 חשב לא גם זה נער אך לו. אמר הלה
 להכות למחנך מותר לדעתו, להתלונן. כלל

תלמיד.
 אירע — בינתיים — האחרון המיקרה

 תלמיד מזוז, מאיר מספר שבועיים. לפני
השמינית:
 יגאל בחדר־האוכל. חבר׳ה עם ״הייתי

ארוחת־צהרים, אכל לא שלי החבר שם. היה

גבאי מוכה תלמיד
— התלוננתי לא

 קרב יגאל לחם. וביקש יד הרים הוא אז
ה אבל לצעוק. שיפסיק צועק והחל אליו,
ש ליגאל אמרתי צעק. לא בכלל שלי חבר
 לחם. מבקש ושהוא צהרים, אכל לא הוא
 לצאת, למה אותו שאלתי לצאת. לי אמר יגאל

 שלא לראות רוצה ,אני לי: אמר הוא אז
נו מילה לומר בלי אז יצאתי. לא תצא.׳
 התחיל בעין. אגרוף לי הכניס הוא ספת

 באו התנפחה. והעין מהפה דם לי לרדת
 אותי.״ להרגיע וניסו אחרים מורים
נתניה למשטרת נסע להירגע, סירב מזוז

״ה בסיפורו: הוא ממשיך להתלונן. כדי
 כדאי לא טוב. תחשוב ,תראה, לי: אמר סמל
 זה על תחשוב בבגרות. צרות לך יעשו לך.

 מה ידעתי לא הרב.׳ עם תדבר אולי טוב.
 עם ודיברתי למוסד חזרה הלכתי לעשות.

העניין.״ את שיסדר אמר הוא הרב.
ת התלמידים, לדברי גוזמאות. הכל

 היה יגאל, על להתלונן פונים כשהיו מיד
 לעשות ייתכן ״לא להם: משיב פריד הרב

סלובוז׳קה. בישיבת למד הוא נגדו. משהו

מזוז מוכה תלמיד
במשטרה התלוננתי —

 להטיל הרב ניסה ״תמיד עילוי.״ היה הוא
התלמידים. מספרים בנו,״ האשם את

ה השבוע השיב תלונותיהם, על בתנובה
 גוזמאות. ״הכל הזה: העולם לכתב פריד רב

 כל מה סטירה. גורביץ הרב נתן בסך־הכל
ההתרגשות?״

 תברר למשטרה. ״לך הרבנית: הוסיפה
שם.״

הסתדרות
 מומר למזכיר
פעמיים להצביע

 להתקיים היתד. צריכה שעבר, השני ביום
 המפד״ל. מטעם עיתונאים מסיבת בתל־אביב

להו התל־אביבי המפד״ל סניף עמד במסיבה
ש בבחירות הקשורים בזיונות מספר קיע

ל לחודש, השביעי הראשון, ביום נערכו
הת השאר בין המתכת. פועלי הסתדרות

מ רבים כיצד לגלות המפד״ל עסקני כוננו
 בעצמם, בחרו המתכת פועלי של המועמדים

דווקא. הפקידים להסתדרות — מזמן לא
הבחי ועדת המתוכננת: למסיבה הסיבה

 קיבלה לא המתכת פועלי הסתדרות של רות
 תיקונים על המפד״ל של עירעורה את

שלהם. ברשימה שהגישו מסויימים
 נודע כאשר בטעות. אותו הכניסו

 מיהרה המתוכננת, העיתונאים מסיבת על
 הערר את פתאום לקבל הבחירות ועדת

העי מסיבת ביטול התנאי: המפד״ל. של
הסכימו. המפד״ל אנשי תונאים.

 עמדו אותם בגילויים העיקרית הפנינה
 באורי קשורה היתד, לגלות, המפד״ל עסקני

 פועלי להסתדרות המועמדים אחד אלפרט,
 תל־אביב. פועלי מועצת ומזכיר המתכת,
ה להסתדרות בבחירות גם הצביע אלפרט

 לא שהוא מובן רב. לא זמן לפני פקידים,
 להסתדרות מאשר יותר שהצביע היחיד היה

אחת. מיקצועית
 העולם לכתב אלפרט הסבך את הסביר

 עצמי את הכנסתי לא אני ״תראה, הזה:
 אותי הכניסו הפקידים. הסתדרות לרשימת
 עד מתכת. פועל אני חושב. אני בטעות,

 כמכונאי עבדתי שנים שבע־שמונה לפני
 צריך אני לכן מתכת, פועל אני במוסך.
המתכת.״ פועלי של ברשימה להיות
הפקידים?״ להסתדרות גם הצבעת איך ״אז

בתפ כאן יושב שאני בזמן תראה, ״טוב,
מו מזה, חוץ לפקיד. גם הפכתי הזה, קיד
 הוא שבו המיקצוע את לשנות לאדם תר

לא?״ עובד,
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