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 ? להסתדרות לבחירות יש עדך איזה
 להשתתף ההסתדרות חברי צריכים מדוע

 ה־ חבר של קולו שווה מה בבהירותו
ו הבודד ההסתדרות

 במיגוון אלה שאלות על להשיב אפשר
 החובה על לספר אפשר תשובות. של רחב

האינ ועל הדמוקראטית הזכות שבניצול
 אלף ועוד העובדים, מעמד של טרסים
ונימוקים. טיעונים ואחד

 מדוע ביותר המשכנע הנימוק את אבל
בבחי להשתתף הסתדרות חבר כל חייב
 השבוע נתן יום, 50כ־ בעוד שייערכו רות
 ח״כ המערך, של הבחירות מטה ראש

 איך עופר, השבוע הסביר עופר. אברהם
להש ההסתדרות חברי את לשכנע אפשר

הסתד חבר שכל ״חשוב :בבחירות תתף
!״יצביע שהוא לגולדה שאיכפת יידע רות

ספיר קרן
שר מ ה חוק ר3כ

 ?קרן-ספיר הפרות תרומת
 מפורשת עבירה היא

החוק ע?
 קרן- כלפי שהוטחו השונות ההאשמות

המו להיבטים בעיקר התייחסו ספיר,
 זו, חשאית קרן של והציבוריים סריים

 ואנשיו, שר־האוצר בידי נאספים שכספיר,
 עיניו כראות הנקבעות למטרות ומוצאים

ספיר. של
ה נגד חדשה האשמה הועלתה השבוע

 שנאספו מהתרומות שחלק מסתבר קרן.
 על מפורשת עבירה מהוות החברה עבור
 המשפטן, זה היה בישראל. הקיים החוק
 ב־ שפירסם שברשימה יורן, אהרון הד״ר

 לקרן ההתדמות של זו בחינה חשף הארץ,
ספיר.
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 ההשלכות ניתוח כדי תוך יורן, כתב
 ״עיון ספיר: לקרן התרומות •של החוקיות
ש מלמד הישראליים התורמים ברשימת

חב על־ידי נתרמו מהסכומים ניכר חלק
 מחזיק הרחב שהציבור חברות כולל רות,

 אליאנס, חברת מניות לדוגמא: במניותיהם.
 חדרה, ונייר דלק חברת אפותיעאי, בנק

מנ הן לקרן, התורמים ברשימת המצויות
ערך. לניירות בבורסה הנסחרות יות

 כי כיום קובע בישראל החברות ״דין
 ולתת תרומות לתרום יכולה חברה אין

 ענייני את מקדם הדבר כן אם אלא מתנות
 פה הסכימו המניות שבעלי או החברה,

 מהחברות אחת אף התרומות. למתן אחד
מניו בעלי אישור את ביקשה לא הנדונות

 החברות דיני לפי ולכן לתרומות, תיה
 אם רק התרומות, את להרים בסמכותן

ה לטובת הוא שהדבר להראות יצליחו
מ תועלת לחברה שתביא דהיינו חברה,

 יוכל בכך, יצליחו לא אם התרומה. מתן
לבי להביא בחברה בודד מניות בעל כל

התרומה.״ טול
 ופנחס האוצר דוברי טזכות־ההנאה.

ה כל את בשעתו הדפו בראשם ספיר
לתור כי בטענה ספיר קרן על התקפות

 טובת־הנאה, שום ניתנת אין לקרן מים
אח גופים על־ידי ולא השר על־ידי לא

 אינה זו טענה בממשלה. הקשורים רים
 ״אין :שקבע יורן, של דעתו על מתקבלת

ב מדובר שאין החשש מהעלאת מנוס
 קיבלו התורמות החברות וכי אמת תרומות
 למשל התרומות, בעד מהשילטון תמורה
הנאה.״ טובות בצורת

 עלולה החברות פקודת על זו עבירה
 קרן של חוקיותה על הדיון את לגרור
 בעל יימצא אם לבית־המשפט. עד ספיר

 שתרמו מהחברות אחת של אחד מניות
 הוא לתרומה, להתנגד שירצה ספיר, לקרן
 מחזיק שהוא החברה את להאשים יוכל

 להגן כדי החוק. על בעבירה במניותיה
החש לקרן שניתנו המיליונים תרומות על

 את להוכיח שר־האוצר אז יצטרך שלו, אית
שהתור :הזמן כל עושה שהוא ממה ההיפך

 או בעקיפין נהנים אכן ספיר לקרן מים
ה עבור כלשהי מטובת-הנאה במישרין
לקרן. תורמים שהם תרומות
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