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כפליים
(לפחות)

ת חוסכת אני מטמון בתכני  ׳
ק של •200  הפועלים. ננ

 אקבל החסכון תקופת בסוף
 לפחות. כפולה הכנסה

 ל׳ ויש צמוד כולו החסכון
ם גם ח׳י ח- טו  ללא בי

 לדבר שלא נוסף. תשלום
 הכנסה. ממס הפטור על כבר
 לכן - טוב מה יודעת אני

לתכנית הצטרפתי
2□ כ־דון1בזב 0

של

ם 1711 1 הפועלי
1

 = באניה יום 12ל־ שייט טורס״ ״אירופה חברת עורכת הסוכות בחג
הישראלי. הנוסעים בצי ביותר החדישה האניה — ״נילי״ החדישה

8=1 טיולים בארגון הרב והנסיון הידע בעלת טורס״ ״אירופה חברת
 = ברצלונה, ליבורנו, נפולי, :בנמלים ביקורים זה בשייט אירגנה לחו״ל,

| ורודוס. קטניה ניצה, |

1 פלורנס, פומפיי, בקפרי, מודרכים סיורים לנוסעים יאורגנו בנוסף
§ אטנה. הגעש והר קרלו מונטה אמלפי, פיזה,

|1 מפורסמים, אמנים של מצויין, מבידור הנוסעים יהנו האניה על
| בריכת משחקים, קולנוע, הצגות לילה, מועדון לריקודים, תזמורות 2 |

ועוד. ועוד שמש סיפוני שחיה,

במדינה
מפלגות

 על הקרב
ם״ ״דאשי הפרקי
 סנה משה ח״נ של נצחונו היה לכאורה

 שעבר בשבוע שנערכה בהצבעה מושלם.
הפר ראשי על מק״י, של בוועד־המרכזי

המפ יושב־ראש סנה, משה שחיבר קים
 18 הצביעו ישראלית, שלום ליוזמת לגה,

 של תוכניתו בעד הוועד חברי 21 מתוך
נמנעו. חברים שלושה רק סנה.

 סנה משה של נצחונו היה לא למעשה
 אמנם היוותה, ההצבעה כך. כל וחלק חד

 בה ובדרך סנה של במנהיגותו אמון
 אולם חוץ, כלפי מק״י את מייצג הוא

 והשינויים ההצבעה עד שהתנהל הוויכוח
 התוכנית של הפרקים בראשי שהוכנסו

 סנה אין עדיין כי הוכיחו סנה, שהגיש
במפלגה. בלעדי שליט

טריטוריאלי״. לדווח ״שאיפה
מק״י של השלום תוכנית של חשיבותה

 הממשלה. על ביקורת או הקדמה כל סנה
הקד הפרקים לראשי צירף המרכזי הוועד

 מק״י של המרכזי ״הוועד כי הקובעת מה
 הממשלה על ביותר חריפה ביקורת מותח
 שלום תוכנית כה עד הכינה 'שלא משום

יזומה״.
בני היה ביותר המהותי השינוי אולם

 סנה קבע בו הפרקים מראשי אחד סוח
 השיבה את בדחותה ישראל, ״ממשלת כי

 בוועד שהתקבל הנוסח ביוני...״ 5זד לקווי
 בדחותה ישראל, ״׳ממשלת היה: המרכזי

מ לקווים נסיגה של התכתיב נסיון את
ביוני...״ 5ה־ לפני

מהו אולם פעוט, שינוי לכאורה זה היה
 איפשר הוא מק״י. חברי לגבי ביותר תי

להס אולם ■לנסיגה, לתכתיב להתנגד להם
 זו בנקודה ביוני. 5ה־ לקווי לשיבה כים

 סנה, של המובהקים תומכיו אפילו נרתעו
 ביוני 5ה־ לקווי החזרה בשלילת מלתמוך

מוחלט. באופן
 בסעיף גם פנימיית״. ״החלטה ננד

 תיקון הוכנס הפרקים בראשי הפלסטיני
 שאמר: נוסח הציע שסגד, בעד חשוב.

ה ההגדרה בזכות מכירה ישראל ״מדינת

ווילנסקה סנה קומוניסטים
ראש מרימה האופוזיציה

 המפלגה, חברי כלפי פנימית, בעיקרה היא
ממ ידי על תאומץ שהיא סכנה אין שכן

עמ את להגדיר באה היא ישראל. שלת
 הסיכסוך כלפי המפלגה חברי של דותיהם

האי מפיצול אותם ולחלץ הישראלי־ערבי
מל מאז נתונים הם בו הפוליטית שיות
ששת-הימים. חמת

 הפרקים ראשי את סנה שפירסם אחרי
 מק״י, בשבועון פומבי ויכוח החל שלו,

 הצטרף וילנסקה, אסתר אחרי קול־העם.
 מיקוניס,. שמואל המפלגה, מזכיר גם

 על בהגיבו סנה. על הביקורת למותחי
 בשום תחזור לא ישראל כי סנה הכרזת

 פי- קבע ביוני, 4ה־ לגבולות ואופן פנים
השמא רק ולא השמאלי, ״הציבור :קוניס

מס אלה טונים מאחורי כי מתרשם לי,
טריטוריאלי.״ לרווח שאיפה תתרת

ה של במונוליטיות הפומבית הפגיעה
 של הרוב לאנשי מבוכה גרמה מפלגה

 להפסקת הטובה הדרך כי שהחליטו סנה,
הפר ראשי הגשת היא הפומבי הוויכוח

 המפלגה. של בוועד-המרכזי להצבעה קים
הח מק״י של המרכזי הוועד העביר כך

ה קודם יסוכם לפיה ביותר, מוזרה לטה
 בהצבעה, סנה של השלום בתוכנית דיון
 את להמשיך יהיה ניתן כך אחר ורק

הפומבי. הוויכוח
 14 היו הוויכוח של מיידי סיכום בעד
 היו הנותרים שבעת בעוד הוועד מחברי

 את לקבל נאלץ סנה הסיכום. דחיית בעד
 יהיה ניתן ההצבעה אחרי שגם התביעה,

עמ עם בפומבי להתווכח המפלגה לחברי
דותיו.

מש רק .כיותר״. חריפה ״ביקורת
 השוואת תוך להבחין, יכלו חדי-עין קיפים
 להחלטת סנה של המקוריים הפרקים ראשי
 הדקים בשינויים סק״י, של המרכזי הוועד
 בידי סנה של ריסונו את ששיקפו בנוסח
המרכז. חברי
של הפרקים ראשי כללו לא למשל, כך,

 אחרי התקבל הפלסטיני,״ העם של עצמית
ש וילנסקה, אסתר שהציעה הנוסח דיון
 לאפשר ישראל לממשלת דרישה גם כלל

וה הגדה ערביי של פוליטית התארגנות
פלסטינים.

 סנה, הציע זה נוסח שהתקבל אחרי
 הפוליטית ההתארגנות להתרת שהדרישה

 של פנימית החלטה תהיה הגדה ערביי של
 זו הצעתו בפירסום. תזכה שלא מק״י,

 היתה קולות. 9 נגד 10 של ברוב נדחתה
 עצמו את סנה מצא בה היחידה הפעם זו

מפלגתו. של המרכזי בוועד במיעוט
 האופוזיציה כי הסתבר הוויכוחים במהלך

 על מבוססת במק״י סנה של למנהיגותו
ש (למרות המרכזי הוועד חברי מבין 5

 מיקוניס, :סנה) עם יחד הצביעו מהם כמי׳
 לנצמן אברהם פיילר, אברהם וילנסקה,

 למעמדו סכנה כל אומנם אין סמו. ומאיר
 אין עדיין אבל במפלגה, הבלעדי הסמכותי

 כה בקלות מק״י את לרתום יכול הוא
המערך. לעגלת רבה

עיתונות
ק סו פ

מלל או
 השבוע, הארץ של ההתנצלות הודעת

 שמאיר נאמר בה כתבה פירסום בעניין
ל קץ שמה דן, במלונות השקיע לנסקי
 לירות, מיליון על־סך המשפטית תביעה

 רשימת — בכתבה הארץ. נגד שהוגשה
 שמיר קבע — שמיר שלמה של ביקורת
 הסופר, קובע לנסקי, בסיפרו כאילו בטעות

ב כסף השקיע לנסקי כי מסיק, האנק
 ישראל-מיאמי. קבוצת באמצעות דן מלונות

 זו. בטעותו שמיר את להאשים היה קשה
ערמומי. היה בספר, הניסוח,

ה העולם18 1769 הז




