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 ארצי כנם הפלמ״ח ערך 15*43 שנת ^
 שבמעיין־חרוד. מיקהל באמפיתיאטרון ■■י

 אלון, יגאל חבר־הכנסת הפלמ׳׳ח, מפקד
 למדינה, 30ד.־ שנות במיסגרת כי החליט

 באותו הכנס, על חזרה לערוך הראוי מן
משתתפים. של הרכב ובאותו המקום

 היה הפלמ״ח יוצאי את לכנס הרעיון
 הפלמ״ח. ממפקדי אחד שריג, נחום של
 ואף מכך, שהתלהב אלון אל פנה הוא

 לכנס. ממשלתי ומימון עזרה להשיג הבטיח
 עומדים בראשה אשר ועדה־יוזמת, הוקמה

 כ- בפלמ״ח מוכר שה״ה שריג, שניים:
 הוועדה פרי. מיכה והמהנדס ״סרגיי״,
הכנס. באירגון לטפל מייד התחילה

 רב־ הארכיטקטים ממישרד פרי, המהנדס
 אריה הממשלה מזכיר אל פנה וזרחי, טר

 מישרדי בין התיאום על הממונה נאור,
 הקצבה וביקש 30ה־ חגיגות לגבי !הממשלה

 הכנס. לאירגון לירות מיליון חצי בת
 אולם יותר, הרבה הכנס יעלה פרי לדברי

המארגנת הוועדה התכוונה הכסף יתרת את

אדמון ופירסומאי מודעי שר
— האצ״ל גם

אלון יגאל הפלמ״ח מפקד
חוגג! לא —

הממשרה מזניו
 איש נאור, אדיה
 הבטיח חדות,
 מקורות למצוא
 וזאת הננס, למימון

 רגחם וא נד■
 לשעדוד״ה

פוליטית
 הפלמ״ח מפקדי גובש. לא עדיין העצרת
 כוחות מביניהם למצוא מקווים לשעבר

אור מופע עם ענק עצרת יערכו אשר
 את ובאורות בצליל במלל, שיספר קולי׳

 אחת פעם גם אולי ויענה הפלמ״ח תולדות
 ה- פורק ״מדוע השאלה: על ולתמיד
?״פלמ״ח

 מוערכת הכנס על הכספית ההוצאה
 פרי אולם לירות. ממיליון בלמעלה

 מבקש הוא כי החגיגות ועדת בפני הדגיש
 לירות מיליון חצי של תקציב מהממשלה

 חברי יגייסו הכסף יתרת את וכי בלבד
עצמיים. ממקורות הפלמ״ח

 סערה לפרוץ עלולה כי שהבין אדמון,
 המליץ הכסף, את לתת סירובו בגלל
 לבקשה להיענות שלא מודעי השר בפני
 השר. בידי ההחלטה את השאיר אולם

 אין ״לי למודעי: לדבריו, אמר, אדמון
החליט מודעי תחליט.״ אתה אבל כסף,

 הנרוז״ח החדסה: הממשלה
מיליון חצי שווה אינו

 מדמי- בעיקר אחרים, ממקורות להשיג
 י נאור לוחמי־הפלמ״ח־לשעבר. של השתתפות

 ,30ה־ חגיגות למנכ״ל הבקשה את העביר
 על הממונה ולשר אדמון, דויד הפירסומאי

 יצחק והתשתית האנרגיה שר החגיגות,
מודעי.

 פורק ״מדוע
הפלמ״ח!״

 את לאשר שלא החליטו שניים ף*
 אדמון דויד השבוע הסביר הבקשה. 1 1

 הגיעך, הבקשה ״ראשית, :הזה העולם לכתב
 להקציב כסף עודף כבר לנו אין מאוחר.

 נותנים לא אנו שנית, שונים. לאירועים
 לא לוחמים. אירגוני של לאירועים כספים

וללח״י.״ לאצ״ל גם נתנו
 מרבית מדוייקים. אינם אדמון דברי

 במיסגרת שנערכו הממלכתיים האירועים
 והלח״י. האצ״ל סביב התרכזו 30ה־ ועדת

 אף היה העצמאות, ביום הלוחמים מיצעד
 של כמעט־פרטי כנס להיות אמוד הוא

 וה־ ההגנה לוחמי כאשר והלח״י, האצ״ל
 שבסיום הבזיון רק ממנו. נידחקו פלמ״ח
 וללח״י לאצ״ל קילקל הלוחמים, מיצעד

לערוך. רצו אותה הפרטית החגיגה את
לאי תקציבים אישרה גם הוועדה אולם
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 לאצ״ל ובלעדיים מייוחדים שהם רועים
 הפקיעה שבועות שלושה לפני וללח״י.

 ההגנה מידי יפו כיבוש את השלושים ועדת
 אירוע נערך ביפו לאצ״ל. אותו ונתנה

 למעלה המיסים למשלם עלה אשר ממלכתי
 כבש שאצ״ל הוכרז בו לירות, 200.000נד
יפו. את

 שבהכרזה ההיסטורי הדיוק חוסר מלבד
שכב גבעתי חטיבת דווקא זו היתה — זו

למ כי מתברר — האצ״ל ולא יפו, את שה
 מקציבה אכן החגיגות, מנכ״ל טענת רות

האצ״ל. של לאירועים כספים הממשלה
 לערוך עומדים חודשים כמה בעוד

 ממשלת- במימון האצ״ל, בעכו. אירוע-ענק
 לכלא הפריצה את ויחגוג ישחזר ישראל,

 מתקרב זה לאירוע שהוקצב הסכום עכו.
 עבור ופרי שריג אלון, ביקשו אותו לסכום

לירות. 400.000נד למעלה הפלמ״ח: כנם
 שיוקדש אירוע, עוד ייערך הפא בחודש

 גולי כנס והלח״י. האצ״ל ללוחמי כולו
 בקשתו על־פי היתר, בין שאורגן, קניה,

 שהיה תמיר, שמואל שר־המישפטים של
 של כספית בהוצאה ייערך הגולים, בין

 כולו הסכום לירות. 200.000כד פחות קצת
 מתוך כלומר: ,30ה־ ועדת על-ידי ימומן

ממשלתי. תקציב
סירבה הממשלה כי בכך מתגאה אדמון

 אומנם זו אלטלנה. עולי לכנס כסף להקציב
 בהקצבה לתמוך שלא ההחלטה אולם אמת,

 עולי בכנס 30ה־ ועדת מתקציב ישירה
 בהם ארוכים דיונים לאחר נפלה אלטלנה,

 סערה. תעורר ישירה הקצבה כי התברר
 קרנות דרך עקיף, מימון מקבל הכנס אולם

 רב כסף יעלה דבר של ובסופו שונים,
 פחות שמזוהים כנסים המיסים. למשלם

 כלא פריצת כשיחזור והלח״י, האצ״ל עם
 שיחרור של והפיברוק קניה גולי כנס עכו,
נדיבות. ממשלתיות הקצבות קיבלו יפו,

שווה כמה
הפלמ״ח

 של אמונו איש דווקא זה היה ולם
 אריה הממשלה מזכיר ראש־הממשלה,

 בפגישה עוול. כאן נעשה כי שהבין נאור,
 במזנון אלון יגאל ח״כ לבין בינו שנערכה
 התשובה לוועדה שהגיעה לאחר הכנסת,

 לטפל נאור הבטיח אדמון, של השלילית
בעניין. אישית
 ופרי אלון הכנס. באופי התעניין נאור
 היא בכנס העיקרית המטרה כי לו הסבירו
 הפלמ״ח לוחמי 4.000כ־ של רעים מיפגש

 משפחותיהם עם יחד שיבואו לשעבר,
של השני החלק תיכנון למעיין־חרוד.

 הרשמית התשובה נוסחה זו וברוח בשלילה
לשעבר. הפלמ״ח למפקדי הממשלה של

 הממשלה כי ושריג פרי מקווים עתה
 אמר נאור שלהם. הכספית לדרישה תיענה
 אין לוועדה ״אמנם :הזה העולם לכתב
 התקציב חלוקת את סיימה כבר היא כסף,
 אישית ואני חשוב הוא הנושא אבל שלה,
 אחרים מימון מקורות שיימצאו לכך אדאג
הפלמ״ח.״ לכנס

 את הרגיעה לאלון נאור שנתן התשובה
 החליטו הם לכן קודם הפלמ״ח. לוחמי

 שווה אכן הפלמ״ח כי לממשלה להוכיח
 פלוגות- של כוחן וכי לירות, מיליון חצי

 למרות במותניהן, עדיין ההגנה של המחץ
פורקו. מאז שנה 30מ־ למעלה שחלפו
 לפתוח והכוונה הרוחות סערת את אולם
 הקפיאה הממשלה כנגד ציבורי במאבק

 התשובה ״אחרי נאור. הודעת בינתיים
 בגישה נתקלנו הממשלה, של השלילית

 נאור, אריה הממשלה, מזכיר של חיובית
 אמר יסתדר,״ הכל כי מקווים אנו ועתה

הזה. העולם לכתב פרי מיכה השבוע
 ד׳ישר והשכל פוליטית ממהומה הפחד

 החלטת כנגד הנראה כפי יעמדו נאור, של
 החלטת ולמרות החגיגות, על האחראי השר

 מיליון חצי שווה אינו שהפלמ״ח הממשלה
ייערך. אכן הפלמ״ח כנס לירות,


