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להם. המקורבים נסיעת מימון

 הסדרים הם אף כוללים השיכון סעיפי
לזו לשיכון סיוע דולר אלף 824 דומים.

המקו המיפלגתי המפתח לפי צעירים, גות
 ל- חדרים להוספת דולר מיליון 2.1 בל.

ל דולר מיליון 7 צפוף, בדיור מישפחות
 המפתח לפי העובדת בהתיישבות שיכון

 בתים לשיפוץ דולר מיליון 3.2 המיפלגתי,
 של ביתו יקבעו העסקנים בעיירות־פיתוח.

ישופץ. מי
 המיס־ להשפעה לא-פחות חשוב מכשיר

 של מישפחותיהם בקולות טמון לגתית
 יקטן, לא השנה מיספרם הסוכנות. עובדי

עוס כמחציתם — עובדים 3,463 ויישאר
ובברי בחינוך 20״/" ורק במינהל, קים

 מהם שליש כשני בי ספק כימעט איו אות.
 שיקד ביגלל רק מוחזקים והם מיותרים,

 במיספר מדובר הכל, אחרי לי־בחירות.
אחד. ממנדאט יותר המבטיח קולות

מדאי אינה המגבית בהכנסות הירידה
 השנה שתוציא המנב״ל, לישכת את גה

 אשתקד. אלף 160 לעומת דולר, אלף 182
 מייועדים ויחסי־ציבור עיתונאים לשיחוד

אשתקד. אלף 74 לעומת דולר, אלף 78
 הסוכנות, יושב־ראש דישכת

 413 השנה תוציא אלמוגי, יוסף
 ל• דולר אלף 35 מזה דולר, אלף
 מיסתו־ קרן היושכי־ראש״, ״קרן
 11א טליה. אחראי הוא שרק רית
 אלמוגי לישכת תוציא דולר אלף

 (ממש מנהיגות לפיתוח המכון טל
 טל דולר אלף 33.6 וטור כך:),

חב (שרותים חברתיים שרותים
הסוכ בפעולות הקשורים רתיים

 למימון גם שהכווגה ייתכן נות.
נערות־חברה).

 הוא שערוריה, ממש שהוא נוסף, סכום
להו היושב־ראש שיכול דולר, אלף 36.6
 של מייוחדים״ ״מיפעלים שקרוי למה ציא

 זה מסעיף לשלם היא הכוונה המגבית.
 עצמו, אלמוגי של מינהליות״ ״הוצאות

 אשר יקבע, שהוא שונים וראשי־מוסדות
לסוכנות. התרומות כהגדלת יטפלו

לעי לתת יכול אלמוגי :למשל
 עשרת של הוצאות פלוני תונאי
 וטיפול נסיעה לשם דולר אלפים

 באמריקה. אישיות של כתרומה
פיקוח. כל אין

הסוכ תוציא נוספים דולר מיליון 3.6
רו שהיא ואירגונים מוסדות מימון על נות
ועד־ נמנים המוסדות בין בייקרם. צה

 ישראל, ילדי להכשרת מיפעל הישיבות,
 התלמוד, מפרשי אוצר הסופרים, אגודת

עלי שלום בית בן־צבי, יד הרצוג, הרב יד
 מכון הפוסקים, אוצר היומית, המישנה כם,

 וכן ההיסטורית, החברה ברורה, הלכה
העיתונאים. של העולמי האיגוד

 כמה הנה ולעלייה? אלה למוסדות מה
 הבימה, בצלאל, הציירים, אגודת מהם:

 האס־ בית עין־חרוד, לאמנות מישכן עינבל,
 קריית הישראלית, האופרה בירושלים, ניס

הפילהרמונית. התיזמורת בצפת, האמנים
מ יותר של נוספות תמוהות הקצבות

ל ניתנות מוסד לכל לירות מיליון חצי
 להכשרת מיפעל סאלד, מכון ילדינו, קרן

 בסעיף גם הקצבה (שמקבל ישראל ילדי
 בית־ ,הפליטים הרבנים התאחדות אחר),
הישי אירגוני רמז, שם על לפקידים הספר

בישראל. בות
 3.6 בסך ההקצבות במייוחד מעניינות

 עסקנים העיוורים, לאגודת דולר מיליון
 מיהדות לא (למה אירופה יהדות מנהיגי

ני קשישים סופרים מכבי, ארצות־ערב?),
 פירוט), (אין לחגים תמיכות השואה, צולי
 של ושורה ידע-עם, ריבקה, בית חב״ד, נשי

שונים. כתבי־עת
מת הקצבות מקבלים הללו הגופים כל

 אלו תרומות מתן לעלייה. הניתנות רומות
באמרי מס־ההכנסה חוקי על עבירה הוא
השול המיפלגות נציגי בידי ומכשיר קה׳
השפעתם. את להגדיל בסוכנות טות

 ב־ חזק איש הפך דולצ׳ין ליב אריה
 גיזבר היותו בזכות הליברלית, מיפלגה

 בזכות במפד״ל, חזק קרונה משה הסוכנות.
 קלארמן יוסף הסוכנות. בהנהלת היותו

 תקציבי על שליטתו ביגלל בחרות, חזק
 הל״ע על השתלט קול משה הסוכנות.

הסוכנות. תקציב על שליטתו בזכות
 לעצמן, המיפלגות מחלקות כך

תק כישראל, השפעתן ולהאדרת
 או דולר, מיליון 5כ*טט של ציב

ה לפי לירות מיליארד כארבעה
הרשמי. שער

אחו לחמישה שווה זה תקציב
ההב אולם המדינה, מתקציב זים
פי כל למעשה עליו שאין הוא דל

 ישירות, אותו ומנצלים קוח,
 ה■ לתועלת הסוואה, ללא וכימעט

ביותר. הרבה מיפלגתית

במדינה
העם

ש האיש ד ח ה
! חיתה לא מעולם

 בארצות-הברית התלות
 סמו מוחלטת כה

 חשוב פן ועל — עתה
הבא הנשיא יהיה מי

הממ סימלי. מעשה להיות היה יכול זה
הישראלית, הלירה את לנתק החליטה שלה

 של ימי־הראשית מאז הראשונה הפעם זו
האמריקני. לדולר הצמידות מן המדינה,
 משום נבע לא זה כלכלי מעשה אולם
 — הבחינות מכל שהיא. מדינית מציאות

 נשארה — והצבאיות הכלכליות המדיניות,
 לארצות־הברית. צמודה השבוע ישראל

 וגם בילעדית גם שהיא צמידות זוהי
מוחלטת.

ב — חשוב ישראלי מעשה יתואר לא1
 ממשלת על מקובל שאינו כלשהו שטח

 רבים, ישראליים מעשים ארצות-הברית.
 מבלי נעשו כאילו הראשון במבט הנראים

 מתגלים אמריקאיים, באינטרסים להתחשב
 ארצות־ עם כמתואמים־מראש לאחר־מכן

בחשאי. על-ידה מוכתבים אף או הברית,
ה שהתלות היא, הפשוטה העובדה כי

 אמריקאי בנשק אמריקאי, בכסף ישראלית
מוח כה עתה היא אמריקאי מדיני ובסיוע

ה נגד רצינית התמרדות שכל עד לטת,
הת של כאקט כמוה האמריקאית מדיניות
אבדות.

 אקט על חולמת אינח אף ישראל ממשלת
ההז את אף לנצל מוכנה היא אין כזה.

הבינ קשריה להתרחבות הקיימת דמנות
ב התלות את להחליש העשוייה לאומיים,
סוביי רמזים במעט. גם ולוא אמריקה

טוטאלית. בשלילה נענים זה בכיוון טיים
 נשיא מיהו לישראל חשוב כד משום

 אדם השבוע נתמנה ובאשר ארצות־הברית.
 המיס- כמועמד קארטר ארל ג׳ימי בשם
בירוש עברה לנשיאות, הדמוקרטית לגה
 בדאגה בסקרנות, ויחידה, אחת שאלה לים
קארטר? ג׳ימי זה מי בחרדה: ואף

חוץ יחסי
ה מי ר ג׳ימי ז ט ר א * ק

 איגו החדש האיש
 המקובלים ?דפוסיב מתאים

ישראר-אמריקה♦ יחסי שד
 את יפתח הוא

מחדש החשבונות כ?
אייזנהואר, מדווייט השילטון נשמט מאז

 נשיאי עם חמורות בעיות לישראל היו לא
ארצות־הברית.

יש מבחינה קשה טיפוס היה אייזנהואר
 לא־ ,בעצמו -בוטח עקשן׳ אדם ראלית:

 תערובת — רגזן אידיאליסט, פוליטיקאי,
 שישראל בדרך אותה לעכל קל היה שלא

 לא עליו היהודי הלחץ אליה. התרגלה
 השפיעה לא הישראלית ההסברה הועיל,

 צה״ל פרץ כאשר — העליון במיבחן עליו.
 — סיני חצי־האי לתוך 1956 באוקטובר

 תוך לישראל. רצונו את אייזנהואר הכתיב
להיסוג. בן־גוריון דויד החליט אחת יממה

 לשילטון הגיע אייזנהואר אחרי אולם
 הישראליים: לצרכים בדיוק שהתאים אדם

הצפון־מיזרח. איש ליברל, דמוקרט,
 כאיש לישראל. נוח היה הצעיר קנדי ג׳ון

 למישחקים רגיל היה הדמוקרטית, המיפלגה
תפ היהודים ממלאים שבהם המיפלגתיים,

 למימסד קרוב היה כליברל, חשוב. קיד
החד ״אנגליה כאיש היהודי־האמריקאי.

 ארצות־ של המיזרחי־הצפוני החוף שה״,
הרי בהשפעת להתחשב רגיל היה הברית,

ארצו. של זה בחלק הגדול היהודי כוז
 עוד נוח היה ג׳ונסון, לינדון יורשו,

 כמה פי התחשב מטכסאס, -שבא אף יותר.
 למד אותה היהודית, בהשפעה מקודמו ובמה

 הגיעה תמיכתו הקאפיטול. בגיבעת להכיר
 מילחמה — ששת־הימים במילחמת לשיאה

* ארצוודהברית על־ידי מראש שאושרה

 אז עמית, מאיר נשלח המכריע ברגע *
 לוודא כדי לארצות־הברית, המוסד, ראש

 על־ידי שבולבלה האמריקאית, העמדה את
 האמריקאים כי הודיע עמית אבן. אבא

הוכ וכך הישראלית, בהתקפה מעוניינים
הכף. רעה
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