
הכנסת
והשתועות אולמרט

 השמועותבכנסת, שסרחו כעת
הארץ מן 3הח״ ברח כאילו

— המאפיה מסחר
?ארץ אולמרנו אהוד חזר

 לסיפורי־ בית־היוצר הוא הכנסת מיזנון
 חברי־ ביותר. הפאנטאסטיים הרכילות

 באי בין להפיץ כלל חוששים אינם הכנסת
ה כל כימעט של נציגיהם ביניהם המיזנון,

 העולה דימיוני סיפור כל בארץ, עיתונאים
דעתם. על

כו הכנסת את שהעסיק האחרון הסיפור
 המרכז ח״כ של לחו״ל נסיעתו היה לה

 התפרסם אולמרט אולמרט. אהוד העצמאי,
 בעיקר גילויים, של שורה בגלל לאחרונה
 בחלקם אשר בירושלים, מוסררה משכונת
 השאר בין כבלתי־נכונים. אחר־כך התבררו
גם בשמות, לנקוב מבלי אולמרט, האשים

ובתו אולמרט ח״כ
הפחד טיול

 בראש עומדים הם כאילו ידועים, אישים
בישראל. המאפיה ומאחרי

 כחודשיים לפני לאוסטרליה. כריחה
הרחו לאוסטרליה הארץ, את אולמרט יצא
 הוא כי ייאמר לזכותו אשר אולמרט- קה.

ב ישיבה לכל להופיע בדרך־כלל מקפיד
 אולם הפגרה, בתקופת אומים יצא כנסת,
 חודשים ייעדר הוא כי לספר ידעו ידידיו

 -שהתחדשו אחרי בכנסת, מפעילותו ארוכים >
אול־ של נסיעתו עם בד־בבד ישיבותיה.

ה דבר לפירסום הוא־עצמו דאג מרט,
איו — מישפחתו ואל אליו שהגיעו איומים

ובהתנב־ באלימות בפצצות, ברצח, מים
ולילדיו. לאשתו לות

 נסע שאולמרט העובדה גם כי נראה
האיו אודות הסיפורים וגם לאוסטרליה,

 הסיפור להפצת גרמו נגדו, שהושמעו מים
 מפחד הארץ מן נמלט אולמרט אהוד שח״כ

ו אשתו את ונטש המאפייה, של איומיה
ילדיו.

 בתהילת לארץ אולמרט אהוד כשחזר
 על המעשייה מן בעצמו נדהם הוא השבוע,
ל ״נסעתי :השבוע הוא טען בריחתו.

ה היהודית המגבית של כשליח אוסטרליה
 עוד אלי שהגיעה הזמנה על־פי מאוחדת,

האיומים, בין קשר כל אין אשתקד. ביולי
 אני שחזרתי. והעובדה שלי הנסיעה לבין
השמועות. את עלי מפיץ מי בדיוק יודע
נוף.״ (״הזמר״) עקיבא ח״כ זהו

 עדיין מחו״ל, חזר שאולמרט אחרי גם אך
 עתה השמועות. חרושת פעילות נמשכה
 להרוויח רצה ״אולמרט השמועה: מספרת
 וביקש למגבית פנה הוא אז לחו״ל, נסיעה

מ מסויימת לתקופה אותו להוציא מהם
 להתנכל תוכל לא שהמאפיה כדי הארץ׳

לו.״
ש האיומים כמות אם יודע אינו איש
 כה היתה אולמרט של ביתו אל הגיעה
לאוס נסיעתו ערב הוא. שטען כפי גדולה

וגי ברדיו השידור אחרי ובעיקר טרליה,
 בשכונת הפרוטקשן תופעות בדבר לוייו

כמ להתלונן נוהג אולמרט היה מוסררה,
 שהושמעו איומים על ביומו יום מדי עט

בדואר. אליו ונשלחו בטלפון, נגדו
 ימים, מיספר למשך הציבה, המישטרה

הסי אולם אולמרט, של ביתו סביב שמירה
ל התקרב לא חשוד כל כאשר אותה רה

 במייוחד, גברו אולמרט של פחדיו בית.
שלו על גם מאיימים החלו כאשר לדבריו,

בנותיו. ושלוש רעייתו ■של מן
 התקשה ארצה, שחזר אחרי גט אולם
 לחוץ־לארץ, נסע מדוע להסביר אולמרט

 ומקיימת פגרתה את סיימה הכנסת כאשר
 חבר- של חובותיו מהם יודע ״אני דיונים.
 אני ״אבל לשאלה, השבוע השיב כנסת,״

 ירידות אל המגבית, מטעם ששליחות חושב
 של מחובותיו אחת היא גם אוסטרליה.
דיו חשבון על בא זה אם גם חבר־כנסת,

במליאה.״ נים

יהדות
?׳ בדילה להם ■ש

 את לחסל איך
 המוכיחה — ״ברירה״

היהודי למימסד ברירה שיש
 הבלתי- פעילותו את שאיפיינה האידיליה

 בארצות- היהודי המימסד של מעורערת
קבו של הופעתן מתערערת. החלה הברית

 יהודיים משכילים של והולכות גדלות צות
 !בלוכדאנג׳׳לס יוזמה ;בניו״יורק (ברירה,

 המזרח־תיכוני הפרוייקט 1 בשיקאגו חוצפה
 בוושינגטון), צדק, צדק ;בסן־פרנציסקו

 ושל יהודי ציוני נוער של אחת קבוצה
סטודנ נשים, של יהודיות־נוצריות קבוצות

וקונסר רפורמיים רבנים אנשי-מדע, טים,
 דאגה איתן הביאו אלה כל — בטיביים

 הבלתי־מאוו־ המישרדים אל והולכת גוברת
ה הוועדים, האירגונים, עשרות של ררים

 המסורתיות, היהודיות והתנועות מועצות
 ישר ביחס בהתמדה, עולה מנהיגיהם שגיל

השורה. מן הפעילים חבריהן מיספד לירידת
 החשוב האירגון של הופעעת־הבכורה עם

 השגרירות של התדריך גילה ברירה, ביותר,
המ והקונסוליות בוושינגטון, הישראלית

 כי ארצות־הברית, ברחבי פוזרות
וה אש״ף בכספי ממומנת ברירה ״קבוצת

 המימסד מסבירי חברוודהנפט...״ של לובי
 מהות כי והסבירו הוסיפו והישראלי הציוני

 אחרת ברירה ״ישנה היא ברירה השם
 כפי דמוקרטית, מדינה :ישראל למדינת
 פתח...״ אירגון שמציע

 לובי ברירה הפך הקמתו, אחרי שנתיים
 של לזו הדומה השקפה של ומתחזק גדל

 —ישראלי שלום למען הישראלי הוועד
ה וכתבי בו, הקשורים והגופים פלסטיני

 ב־ מפזרים החלו בוושינגטון שגרירות
 נגד דברי-אזהרה שלהם מאמרי־תעמולה

 והולכים גדלים חוגים על השפעתו
 הדמוקרא־ במיפלגה האמריקאי, בקונגרס

 ובאמצעי־התק- היהודיים באירגונים טית,
שורת.

 ברירה פיריסמו שחלפו, השנתיים במשך
 ארצות־הברית ברחבי האחרים והאידגונים

 בכתב, פירסומים גילויי־דעת, של שורה
 בנושא הרב־שיח (ביניהן חוברות־רקע

 אבנרי, אורי בהשתתפות פלסטין—ישראל
 ודויד פלפן שימחה פלד, מתי קינן, עמום

 אליאב כלובה :חברי־כנסת אירחו שחם),
 ואנטי־ פרדישראלי דימוי לעצמם ויצרו

 יש- כזה, היהודית ממשלת-ישראל-הסוכנות
 כסוכני־אש״ף יותר להכתימם היה אי-אפשר

סוכני-נפט. או
הנשי ומועצת השגרירות גושים. שני

 בשבוע פתחו היהודיים האירגונים של אים
 ברירה נגד הסתה של חדש מסע שעבר

האחרים. והאירגונים
 :העסקנים עתה מפיצים מתחכם, בניסיון
 כי ההנחה את בארצוודהברית היהודיים

 אמונים, לגוש המתנגד האירגון הוא ברירה
 הגושים ישני ■של הקיצוניות דיעותיהם וכי

 את זה מקזזים לממשלת־ישראל, המתנגדים
 לקהילות, שנשלחו התועמלנים אלפי זה.

 של אחרים ולמרכזי־השפעה לבתי־הכנסת
 ,את ליצור מנסים היהודית, האוכלוסיה

 הדיש־ הממשלתית המדיניות כאילו הרושם
 בעוד ערבי,—ישראלי בשלום מצדדת ימית

 נוסח- דמוקרטית ב״מדינה רוצה שבדירה.
ה ב״ארץ־ישראל אמונים וגוש אש״ף״

שלמה״.
 הציוני- המימסד על־ידי המוצע הפיתיון

 יחרימו היהודי והציבור הקהילות :ישראלי
 וימנעו יחד, גם ברירה ואת גוש־אמונים את

 הצימרים בפני להופיע האפשרות את מהן
ארצות־חברית. ברחבי היהודיים
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 לישראלי

שלום.

ך אינ שב ה אי ילדך כי חו כ  ז

ך לגדול חנ ת ה ל שראל? ו בי

שרויות בדבר פרטים  חזרה בעת הסיוע אפ

 העליה שליח אצל לקבל תוכל ארצח

ם הקרוב קו מ חוע־ באמצעות או מגוריך ל

שבים דח ם לתו ירושלים. ׳7384 ת״ד חוזרי

בחו־׳ל




