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גורן 3הר עם
ה של הממזרים״ ״מיבצע הדי נדמו בטרם עוד

 מתוכנן וכבר גורן, שלמה הרב לישראל, הראשי רב
להח הפעם המיועד הרב, של בניצוחו חדש מיבצע

 נגדו שיצאו הדתיים החוגים בקרב יוקרתו את זיר
הממזרים. טיהור בגלל

 יקבל שלו הממזרים״ ״מיכצע תמורת
 במי להיראות הזכות את מהממשלה גורן

 כחוק התיקון את הדתיים עכור שהשיג
 שגוייר יהודי רק ביהודי יוכר לפיו השכות
בהלכה.

כדל המיבצע שלבי יהיו החשאית העיסקה לפי
ש מהיר לגיור רבנים ועדת יקים גורן הרב הלן:

 המירבית במהירות ייעשו הגיור תהליכי כי תבטיח
ה יתן זה תמורת למתגיירים. מיותרים קשיים ללא

 בכנסת תועלה כאשר הצבעה חופש לחבריו מערך
 המם־ ח״כי שגם מובן השבות. בחוק התיקון הצעת

 אותם עם יחד החוק. בעד להצביע זכאים יהיו ד״ל
ל שיביא רוב יווצר בחוק התומכים בגח״ל ח״כים
השבות. חוק תיקון  תיקון את שהשיג במי יוצג גורן הרב

כ מחדש תעלה שקרנו תקווה תוך החוק.
הדתיים. קרב

ה ד ל ״ברוגז״ גו
ר ע□ פי ואלון ס

 שעורכת השונות למגביות הנשקפת סבנה
ש תביעה נובח כארצות־הכרית, ישראל
אמרי אזרחים של קבוצה על-ידי הוגשה
 מישרד־האו■ נגד ישראל. ממתנגדי קאיים,

 הפדראלי לכית-המישפט האמריקאי צר
ארצות־הכרית. של

 אירגונים על־ידי כנראה הממומנים התובעים,
 האמריקאי מישרד־האוצר כי טוענים פרו־ערביים,

 ישראל למען השונות למגביות תרומות ממס משחרר
 תרומות לגבי ממס בפטור המכיר בחוק הסעיף לפי

 למעשה כי טוענים התובעים וצדקה. סעד למטרות
 מגביות על־ידי הנאספים הכספים מרבית משמשים

ולמי מפלגתיות למטרות בארצות־הברית ישראליות
צדקה. עם קשר כל להם שאין מטרות מון

 באשר בזילזול הגיבו ישראליים חוגים
 הסכנה כי מסתבר אולם התביעה. הוגשה

 שהוערכה. מכפי חמורה יותר הרבה היא
לתרו הפטור כי יפסוק כית-המשפט אם

 הדבר עלול כצדק, שלא ניתן לישראל מות
הכס איסוף כבל דראסטית כצורה לפגוע

ישראל. למען פים
יהודים, לענייני ארצות־הברית נשיא של יועצו

 עותקים באלפיים יופץ הישראלית העבודה מיפלגת
 את להוציא פרטיים מו״לים שוקלים בלבד,

ההת נובח פרטית, כהוצאה לאור הספר
שעורר. הציבורית עניינות

ס ר ם פ אי בל■ העתונ
ת ד ם אגו אי העחונ

מ חסותה את תסיר העתונאים אגודת
הג הפרס שהוא לעיתונות סוקולוב פרס
 במיסגרת בישראל. לעתונאים כיותר בוה
 של התורן עורכו הטיל העיתונאים של השנה ספר

 על מחקר להכין קוטלר, יאיר הארץ כתב הספר,
תולדותיו. בכל ומקבליו סוקולוב פרס

 וינ• יהודית ״הארץ״, של אחרת כתבת
 75/״0 בי העלתה המחקר, את שערבה קלר,

 מערבת חברי היו בה עד הפרם ממקבלי
למיב־ מעולם הוענק לא הפרס ובי ״דבר״

 גולדה שראש-הממשלה שבועיים מזה
 סגנה על זועמת שהיא להכין נותנת מאיר
כ ספיר, פנחס שר-האוצר ועל אלון, יגאל

במז השטחים על ה״יוניים״ נאומיהם של
 השניים אל יחסה העבודה. מפלגת כירות

גלוי. ב״ברוגז״ בימעט מתבטא
במז הדיון את דיין משה בשעתו הציע כאשר

 תמכה השטחים, תושבי אל המדינה יחם על כירות
נאו בעקבות אולם הדיון. בעריכת גולדה אומנם
 הדיון כי בגלוי גולדה טענה ואלון ספיר של מיהם

 אלון יגאל על גולדה זועמת במיוחד לחלוטין. מיותר
 ל־ מוחלט בניגוד הפלסטינית בישות הכרתו בשל

 במזכירות שלה הסיכום בנאום כי נראה דיעותיה.
ה של מדיעותיהם רוחה למורת ביטוי גולדה תיתן

מדיניותה. על חולקים שלמעשה שניים,

מדים תורה לו
לישר השבוע שהגיע פישר, מכס היהודי המיליונר

להת כדי נמרצת פעולה ישראל מממשלת תבע אל,
זו. מוחשית סכנה מפני גונן

ת דו ל תו
ת ג ל פ ה מ ד בו ע  ה

ה א צ הו ת ב טי ר פ

 פרשיות שחשפו אמיתיים עתונאיים צעים
המדינה. את הסעירו אשר

אגו בוועד דיון התקיים המחקר גילויי בעקבות
 גם היתר. שהתקבלו ההחלטות ובין העיתונאים דת

סוקולוב. מפרס האגודה חסות את להסיר ההחלטה

 ועמד פ טלפון
ת שו א ר ל

ב ד״ן בז או  פ
ח או צ תו רו פ קו בי

מקו בחוג מסתיר אינו דיין משה שר־הביטחון
 ה־ אנשי עם שיחותיו מתוצאות אכזבתו את רביו

 ספקות התעוררו בי נראה האמריקאי. מימשל
 ישראל של תביעותיה מילוי המשך לגבי

ומתוחבם. חדיש נשק לאספקת
למק תמיהה, אמריקאיים מקורות הביעו בינתיים

האמרי לשר־החוץ דיין בין השיחה פרוטוקול רא
 הביע השניים בין השיחה במהלך רוג׳רס. ויליאם קאי
גמי לגישה מוכנה תהיה ישראל כי דעתו את דיין
 אותה אם רוג׳רם אותו שאל כאשר לסיני. באשר שה

 דיין: השיב המערבית, הגדה לגבי גם תהיה גמישות
 נראה לדיעותיו. מוחלט בניגוד וזאת מאליו,״ ״מובן

 התייחס לא שדיין פליטת־לשון פשוט זו היתה כי
בפרוטוקול. מופיעה היא אבל אליה,

ה צפויה בנ ת ס ו בי ג פ  ל
ת רי ב ה ־ ת צו ר א ב

ה חומרת על הועמדה ישראל ממשלת

ה כי החליטה העבודה מיפלגת שמזכירות אתרי
תולדות על דורון אדם של המחלוקת מעורר ספר
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נוספות. רצח פרשיות שתי על קר
 בכפרו החקירה במהלך גילו המישסרה חוקרי

 שם שאירעו רצח מעשי שני על מידע עמאש של
כ מדובר אחד כמקרה האחרונות. בשנים

 הועברה שנאנסה, הכפר מבנות צעירה
 חזרה אך שם, להשיאה בדי לטול-ברם

 וגופתה נוספת בפעם נאנסה שם לבפר,
בכפר. כבאר כך אחר התגלתה

 מיס־ בהצתה קשורה שניה פרשה
 זמן בפר, מאותו נוספת בת של תורית

נאנסה. בי שהתלוננה אחרי קצר
פר בין קשר יש אם עתה חוקרת המישטרה

עמאש. דאוד מוחמר לבין אלה רצח שיות

ע עירית ב ש ־ ר א ב
יש מקרקעי מינהל איש טלמון, מיכה

מ כאר-שבע עיריית לראשות ירוץ ראל,
כ המיפלגה סניף העבודה. מיפלגת טעם

 כ- לתמוך שלא בדעתו תקיף הנגב בירת
 לכהונה נאווי אליהו של מועמדותו המשך
עיריה. כראש נוספת
מקר ממינהל בקרוב לפרוש עומד טלמון מיכה

 ממנהל הבטחה קיבל זאת עם יחד אך ישראל, קעי
 תצא לא אם כי זורע, מאיר (מיל.) אלוף המינהל,
 העיריה, בראשות יזכה לא אם או הפועל, אל תכניתו

ישראל. מקרקעי במינהל ומעמדו מקומו ייגרע לא
 של לעבודתו הוקרתו את באחרונה הביע זורע

ה מעמודי כאחד אותו והגדיר במינהל טלמון מיכה
המוסד. של תווך

ם ט״ס טו אנ  חיפני פ
ם ראשון ד עו ב
 מטוס שיטים בעולם הראשון התימני
 למיש־ כן צה״ל, של טייס יהיה ״פאנטום״

מ אחת תושב שהוא מיוצאי-תימן, פחה
 השבוע שסיים ישראל, של השפלה ערי

פאנטומים. כהטפת השתלמות
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