
 שבועות. כמה שתימשך בחופשה נמצא לביב, יגאל זה, מדור עורך
ארמוני. דוב המדור את עורך במקומו

ה תחרים הוקיסצוניקים ת ס ה
 במדינה שהתחולל הפוליטי המהפך

 העבודה במיפלגת הפנימיים והמאבקים
 רבים הקיבוצית. בתנועה לתסיסה גרמו

 ברצונם אם בי הבינו הקיבוצים מחברי
 פי על המדינה פני בעיצוב חלק ליטול

 להסתגר עוד יכולים אינם השקפותיהם,
לפעי היציאה לפני אולם בקיבוציהם.

פנימי. בדק־בית לערוך יש בחוץ לות
 בדק- של המיידיות מהתוצאות אחת

 ובדחיפות הביתה קריאתם היא זה בית
ש הראשון התנועה. משליחי רבים של

 ידליו, אהרון הוא הביתה לשוב נקרא
 כיום שהוא ידלין, לשעבר. שר־החינוך

 ב- שחבריו לכך ״דאג״ השורה, מן ח״ב
 לשוב שעליו כך על יעמדו חצרים קיבוץ

למשק.
ה לחזור הנתבעים אחרים מבוקשים

 צי״ם, מנכ״ל רותם, יהודה חם ביתה
שה שדות־ים, קיבוץ חבר שהוא  ומ

 המשרת רביבים, קיבוץ חבר אולניק,
 אחרי כיום, בבנק־הפועלים. התנועה את

 מתוכן, האחרון של תפקידו שנתרוקן
 סבירה סיבה למצוא עליו שיקשה ודאי
לביתו. ישוב לא מדוע

 רוצים למשק שחבריו אחר ״שליח"
 עקיבא הוא ביניהם במהרה לראותו
 שהוא נצר״סירני, קיבוץ חבר אייגר,

ההס של האפרו־אסיאתי המכון מנהל
יחסי של הזוהר בתקופת אם תדרות.

 ■שינה בחור ארך
סעד [תעני

מת בהם הבולטים ההישגים מן אחד
לשות הסכמתה עקב אגודת־ישראל, גאה
הטי הוא הליכוד, עם קואליציונית פות
 מאז הישיבות בחורי מקבלים אותו פול

 ה־ מן בשיחרור כרוך זה טיפול המהפך.
למכי חנויות בצורת סיוע בקבלת צבא,

ועוד. זולים, מוצרים רת
 המוניציפאליות, הבחירות בפרוס עתה,
אברמו מאיר יהודה הרב התייצב

 המפד״ל אנשי עם מאוחדת בחזית ביץ׳
זי״ את לחזק בכדי לבחירות. בתל-אביב

אברמוביץ הרב
בחירות נזקק

 הצליח לרשימתו, הדתיים הבוחרים קת
 סגן גם שהוא אברמוביץ׳, הרב לאחרונה

 תל- עיריית ראש סגן וגם הכנסת יו״ר
אי ישיבה בחורי אלף עבור לקבל אביב,

במע ההכרה תוקף נתמכי־סעד. של שור
 יחול כנזקק בחור״ישיבה של החדש מד

 שכבר כך השנה, אוקטובר מחודש החל
מ הישיבות בחורי יתנו החגים לקראת
 עיריית ראש סגן ואילו החדש מעמדם

 לזכותו זה הישג לזקוף יוכל תל־אביב
נובמבר. בחודש בבחירות

 רבים תמהו השלישי העולם עם ישראל
 הרבות ובנסיעותיו במכון צורך יש אם
 שלא ודאי היום העולם, סביב מנהלו של

 אייגר עושה מה נצר״סירני לאנשי ברור
 בשעתו, כי מספרים, הקיבוץ אנשי בחוץ.

 אייגר שעקיבא מאיר גולדה כששמעה
 ״חוץ :אמרה המכון, מנהל עדיין הוא

בחו איילון ופינחס ביוגוסלביה מטיטו
 של המוהיקנים אחרון הוא עקיבא לון,

 מועמד מחפשים עתה החמישים.״ שנות
לתפקידו. אחר

התעופה בחברת הטראגיים האירועים

אייכנוואלד ישראל
קיבוץ נדרש

 קיבוצניק הציבור בפני חשפו ״כימאוויר״
 במשק. לראותו מבקשים שחבריו נוסף
 קיבוץ איש איפמואלד, ישראל זהו

בשלי רבות שנים כבר השוהה תל־עמל,
 איכנוואלד, למשק. מחוץ התנועה חות

הקיבו בתנועה זכה ״כימאוויר״, מנכ״ל
 המרסק״ ״ג׳ק מקאברי לשם־חיבה צית

 לחזור לחץ עתה עליו שיופעל וכנראה
לקיבוצו.

 כבר היו שלא הקיבוצניקים רשימת
 ביניהם ארוכה. היא בבית זמן הרבה
 קיבוץ חבר אבריאל, אהוד נמצא

 מטעם נודד כשגריר המשמש נאות־מרדכי,
ההסתד גיזבר <דיין משה שר־החוץ

 ירוחם של חביבו קיסר, ישראל רות
 צבי ;עינת קיבוץ חבר שהוא משל,

 שהוא הכותנה, מועצת מנכ״ל נוימרק,
עין־הנציב. קיבוץ חבר

 כי רמזו, כבר התנועה״ מ״שליחי כמה
 הביתה, לחזור לחצים עליהם יופעלו אם
כתובת. להחליף עלולים הם

מיסחר
ישראל כשס

ב הנמצא ישראלי תעשיין עושה מה
 לפתע ומגלה בחו״ל בינלאומית תערוכה

 תוצרת הצגת על המכריז שלט עיניו מול
 מי לדעת סקרן שהוא כמובן ז ישראל

 זאת. לברר וניגש בתערוכה, מציג מחבריו
ביותר. תמוהים דברים לגלות עלול הוא

 אחד רוזן, לחיים שקרה מה זה
 זוכה שאינו בארץ, היהלומנים מגדולי
 נוכח היהלומנים ציבור לאהדת דווקא

 שיל־ בין תקינים ליחסים להביא מאמציו
 רוזן היהלומנים. לבין מס-הכנסה טונות
 ב־ שהתקיימה בתערוכה לאחרונה שהה
 המכריז שלט שם וגילה שבשוויץ, ז׳נבה

ני כאשר מישראל. יהלומים מכירת על
 שכר מקומי יהודי כי גילה, לדוכן גש

 יצרנים לכמה ואיפשר בתערוכה שטח
ל בסמוך במקום. תוצרתם את למכור

יש דגל תחת נמכרה מישראל יהלומים
מתו- יהלומים לחיתוך מכונה גם ראל

האמיוו מדוע
 המבקשות עקרות-חבית אם רב ספק
 כאשר ונדהמות הודו, תרנגולי בשר לקנות

 הודו, חזה לק״ג ל״י 100 מהן תובעים
 מחיר על תודה חייבות הן כי יודעות

 המיס- שר בשעתו ששימש למי זה גבוה
 בר־ חיים המערך ח״כ והתעשייה, חר

לב.

*
כר־לב חיים

מחיר מדהיר

בעיטה

 בעצם מתרחשת ביותר תמוהה פרשה
 לוד. האווירית בתעשייה האלה הימים
 האווירית, התעשייה עובדי ועד מזכיר

 ועומד תלוי שנגדו קישלס, שמואל
 ממנכ״ל שוחד קבלת בגין כתב״אישום

 שלא רק לא טיסונה, אלי ״וימפי״,
 האווירית בתעשייה מעבודתו הושעה

משמעותי. לקידום זכה אף אלא
כהו על אלה בימים המתמודד קישלס,

העבו מיפלגת מטעם לוד עיריית ראש נת
לטי המחלקה יו״ר לתפקיד מונה דה,
לביקו הבאים רמי-מעלה באישים פול
 לרשות האווירית. בתעשייה רשמיים רים

נה 11ו- מכוניות 8 עומדים זו מחלקה
 בשפות קישלס של ושליטתו מאחר גים.

אי וגרמנית, צרפתית אנגלית, כמו זרות,
 שפה באיזו חבריו תוהים מושלמת, נה

 מ- האווירית התעשייה אורחי את יארח
חוץ־לארץ.

תב האווירית בתעשייה הליכוד אנשי
 שהועמד המכוניות צי על עין לפקוח עו

ל ינוצלו שלא כדי קישלס, של לרשותו
 המקומיות. לרשויות הבחירות מערכת

הע האווירית התעשייה שהנהלת נראה
 על־ידי במיפעל השקט את לקנות דיפה
 מזכיר שהוא לקישלס, בכיר תפקיד מתן
ב החזק״ כ״איש ונחשב העובדים, ועד

האווירית. תעשייה

לגאון דרור
ה הבורסה רשמה כאשר כי מסתבר

 שמו את בחומרי־גלם למיסחר לונדונית
 ביגלל השחורה, ברשימה גאון בני של

 חברת מטעם שנעשתה קפה הזמנת ביטול
 עוול. לו עשתה היא סחר־חוץ״, ״כור
 אירופה״, סחר־חוץ ״כור נציג שהוא גאון,

 אולם כולה. החברה כמנכ״ל מזוהה
״עט חברת עבור הקפה הזמנת עיסקת

 )2139 הזה״ (״העולם הישראלית רה״
 סחר־ ״כור חברת בידי ובוטלה נעשתה

דרור. נתן הוא שמנהלה אסיה״, חוץ

 עם בשיחה רוזן פתח כאשר אנגליה. צרת
תש תמורת כי לו הסתבר המכונה, מוכר
 זכות האיש קיבל דולאר 5,000 של לום

 ישראל. שם תחת תוצרתו את למכור
 שמישרד לו התברר ארצה רוזן כשחזר

 היהלומנים להתאחדות נתן התעשייה
בתערוכה. השתתפות לעידוד מיוחד תמריץ
 מיהר שחקים, הרקיע שכעסו רוזן,
 ולמבקר והמיסחר התעשייה לשר לפנות

לח לו הובטח המקומות משני המדינה.
 עבור הכסף את קיבל מי ולבדוק קור

שעלו הטוענים, יש ישראל. בשם המיסחר
היחלומנות. בענף חדשה סערה לפרוץ לה

ההודים? מחירי
 החלו כאשר היה. כך שהיה הסיפור

 מעלה, מעלה לעלות הבקר בשר מחירי
 בשר את הישראליות עקרות־הבית גילו

 זול היה זה של מחירו ההודו. תרנגולי
 מושבניקים אלפי מעודן. וטעמו יחסית

 מישרד- בעידוד החלו, קיבוצים ועשרות
להודים. בתי-גידול להקים החקלאות,

 הישראלי במשק המתגלה דבר כל כמו
עג על לקפוץ רבים מיהרו כאטרקטיבי,

 לעשות תקווה מתוך ההודיים גידול לת
 תוך ואכן, קצרה. תקופה תוך קל כסף
 הישראלי השוק הוצף ביותר קצר זמן

הפס סף על עמדו והמגדלים הודו, בבשר
הבי על ההיצע עליית בשל כבדים דים

 המיסחר מישרד לתמונה נכנס כאן קוש.
 בר-לב, חיים של בראשותו והתעשייה

 לעיבוד מיפעלים הקמת מעודד שהחל
בשר״הודו.

 בקריית ענק מיפעל הוקם זו במיסגרת
 ״זוגול- מיפעל ;אווז״ ״הוד בשם מלאכי

 ומיפע- ייצורו את הרחיב בנהריה בק״
 כך התפתחו. יותר קטנים נוספים לים

ההי עודפי את שקלטה מיסגרת נמצאה
 תקופה באותה עוד ההודו. בשר של צע

והתע המיסחר במישרד פקידים הזהירו
 של מבוקרת בלתי הרחבה מפני שייה

 ההודו, תרנגולי בשר לעיבוד המיפעלים
 קצר זמן טענותיהם. את דחה השר אולם
 בהחלטתו, להתפאר אף היה יכול הוא
הז המשותף האירופי השוק שווקי שכן
 בשר של וגדלות הולכות כמויות מיני
ביותר. ריווחיים במחירים הודו

 קשה מחלה המשבר. בא שלפתע אלא
 ורבבות ההודו תרנגולי לולי את פקדה
במח לחוש החלו המיפעלים מתו. עופות

שנות ההודיים על בתחרות ופתחו סור
 ושי- מודעות בעזרת המגדלים. אצל יי

 ההודיים את לרכוש החלו אחרות טות
 אין זאת למרות מהביצה. בקיעתם ברגע

ב לעבוד היום עד מצליחים המיפעלים
מלאה. תפוקה

המיפ- בר״לב: מדיניות של התוצאה
 מכספי זולות הלוואות מפסידים, עלים

 ואילו נכונים, לא ליעדים הופנו המדינה
 ל״י 100 לשלם מוכנה שאינה עקרת-בית

 תחליפים עתה מחפשת הודו חזה לק״ג
יותר. זולים

חריקות
* • י 991 א ל ״ה ח 1 יט בב

 של דימוי יש לביטוח״לאומי למוסד
 רפי של כוחו ומסודר. יעיל מוסד

 כך ומשום רב, המוסד, מנכ״ל רוטר<
 את ולפרסם עצמאות לגלות מהסס אינו

 הם אפילו ברבים, ורעיונותיו דיעותיו
 אולם הממשלה. לדעת בניגוד עומדים

 חרי- קיימות זה במוסד גם כי נראה
 ה- לידיעת מגיעות חן אין ואם קות,
לגניזה. נועדו שהן משום זה הרי ציבור
 ב- שנערך פנימי סקר במיסגרת •

 קיצב- מקבלי ברשימת כי נמצא מוסד
 ״שגויים״. אלפי מצויים אות-הילדים

 לרשימה. בטעות שנכנס שם פירושו שגוי
 ההוצאה כי מצאו הסקר עורכי

 מסתכמת אלה שגויים של המיותרת
לשנה. לירות מיליון 200בכ״

ביו משמעותית נוספת, הוצאה •
ל המשולמת קיצבת-הילדים היא תר׳

 ישראליים שליחים כאלפיים של ילדיהם
 24כ- של לילדיהם בחו״ל, הנמצאים

יל אלפי כמה לעוד וכן יורדים, אלף
בחו״ל. ממושך זמן השוהים אקדמאים די

 מספר הפנימי בדו״ח אחר פרק •
 ל״י, מיליוני של בהיקף סכומים על

 לזוגות הביטוח״הלאומי משלם שאותם
 אמור להלכה גירושין. בהליכי הנמצאים

ב אלה כספים לגבות הביטוח-הלאומי
 בית־חדין קביעת לפי ההליכים, גמר

 עשרות מתוך כי מגלה הדו״ח הרבני.
 זה במצב לזוגות ששולמו ל״י מיליוני

.120/ס רק חזרה נגבו
 ה- על-ידי שנערך נסיוני סקר •

 וכפר• רמלה באיזורי ביטוח״הלאומי
 ההטבות תשלום העברת לקראת סבא,

גי הביטוח־הלאומי, לידי הסוציאליות
 תמי־ המקבלים ״נזקקים״ אלפי כי לה

מב כמבוססים להגדירם ניתן כת-סעד
 אם אמידים. אף ובחלקם כלכלית חינה
 בארץ המצב את זה סקר מייצג אכן

 יחיה ניתן בעתיד כי מעריכים כולה,
 הרווחה מתקציב ל״י מיליוני לחסוך

באמת הנזקקים של מחודשת קביעה ע״י
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