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 מי ברור לא המיפלגה. במרכז 60^ של מיוחם רוב
 לעומת כזה. ברוב יזכה השנייה מהשורה מהח״כים

 בתור העומדים כל הבחירות בהקדמת תומכים זאת,
 לכנסת. העבודה ברשימת להיכלל

 בתוך ניגודי־אינטרסים נוצרים זה רקע עד
 שם תל-אכיב, במחוז במו וקבוצות, חוגים
 יהודה תד־אכיב, פועלי מועצת מזכיר רוצה

 מזכיר■ ואילו הבחירות, כהקדמת כן־מאיר,
בדחייתן. מעוניין שפייזר, אליהו המחוז,

ל 11 ביחורת יתבעו
ת הוצאות סו סו ה

 עומדים ארצות־הברית יהדות מנהיגי מראשי כמה
 הכספים הוצאת על הצמוד הפיקוח הגברת את לתבוע

בישראל. היהודית בסוכנות
 על הגוברות השמועות נוכח באה זו תביעה

 כספי מוזרמים שכהן העקיפה דרכי
 התנחלויות להקמת דחוק, כניגוד הסוכנות,
הירוק. לקו מעבר אחרות ופעולות

 בשבוע לשיאו. מתקרב במפד״ל הפנימי המאבק
 שיתוף־פעולה על להסכם המפד״ל צעירי הגיעו שעבר

 הבטחת תוך ורהפטיג, זרח של המרכזית הסיעה עם
 גואלמן. אליעזר הרשימה, לאיש בהנהגה מקום
 אהרון של ליכוד־ותמורה סיעת עם יחד

 במרכז רוב זה לגוש עתה יש אכו־חצירא,
 בורג, יוסף שר־הפנים, להדחת המיפלגה
המפד׳׳ל. מהנהגת

 הוצע בהדחה, ייראה לא בורג של שסילוקו כדי
 המיזרחי נשיא תפקיד את עצמו על לקבל לבורג

העולמי.
 לתפקיד במועמדותו לתמוך־ גם לבורג מוצע
 אריה במקום היהודית, הסוכנות הנהלת יו״ר

 במדינה לשלוט ימשיך הליכוד אם דולצ׳ין,
הציונית. ובתנועה

 נחרץ, גורלו כי נראה אך להיאבק, מתכוון עדיין בורג
המר. זבולון מעתה יעמוד המפד״ל ובראש

ת תנגדו ה ה ד בו ע ב
ת מ ד ק ה ת ל רו הבחי

 מיפלגת יו״ד של האחרונות הצהרותיו
 להיערך הצורך על פרס, שימעון העבודה,
 בתמיכה זוכות אינן מוקדמות, לבחירות

המיפלגה. עסקני בד כקרב נלהבת
 יוסי יעקובי, גד כמו ח״כים, של שלמה שורה לגבי

 הקדמת עשוייה שפייזר, ואליהו חריש מיכה שריד,
 בכנסת. כהונתם קץ את לבשר הבחירות

 חבר יכול המיפלגה, של פנימית תקנה פי על
באמצעות רק בתפקיד שלישית לתקופת־כהונה להיבחר

ב ר קוק ה
ה למניעת בליג
ה ב״ ת ב תי ד

 גוש-אמו- של והדתי הרוחני המנהיג
 היה קוק, הכהן יהודה צבי הרב נים,

 כליגה-למניעת-כפייה־ חכר בשעתו
פעו למימון מכספו תרם ואח דתית,

ה בא זה מפתיע גילוי הליגה. לות
 אורנן, עוזי הפרופסור של מפיו שבוע
 ״שב־ הראיונות כערב שרואיין כעת

 סופר ידי על ככאר-שכע, תרבות״
 ארציאלי. מרדכי בנגב, ״הארץ״

 יהד הכנעני המשורר של אחיו אורנן,
 כשנות כשהקים כי סיפר רטוש, נתן

 הליגה-למניעת-כפייה- את החמישים
ל הפניות כץ לגלות הופתע דתית,

 בידך שבו קוק, הרב של מיכתב ליגה
 להצטרף וביקש הליגה הקמת על

 הוא המיכתב בי השב אורנן אליה.
 אישי כאופן הרב אל פנה ולכן מתיחה,

 ישבו לדבריו, העניין. את לבדוק כדי
ה כמחיצת ארוכה שעה וחבריי הוא
 עשויה לדעתו כי להס שהסביר רבי,

 כני* גץ לאחווה להביא הליגה הקסת
 האמיתית היהדות רוח וכי האדם,

 כי סיפר אורנן דתית. כפייה נגד היא
ה על קבלות העתקי בידיו מצויים

 גוש-אמונים מנהיג שתרם תרומות
לליגה.

 בכספי להשתמש אסור ארצות־הברית, חוקי פי על
 במענקים או ארצות־הברית, אזרחי של התרומות

 עד הכבושים. בשטחים פעולות למימון האמריקאיים,
 אולם כך. על ארצות־הברית יהודי הקפידו לא כה

 בעניין הממשלה מדיניות מתנגדי התעוררו עתה
 לגרום עלולים והם לפעולה, ההתנחלויות
הסוכנות. לראשי רבות אי־נעימויות

 סיור מארגנים
 מולד חג1!

באנגליה״
כ המאורגנים הטיולים כענף חידוש

לישר יוצע כאשר השנה, יחדל ארץ
כ חג־המולד לחופשת לצאת אלים

 ״גודמוס-ירקונטורס״, חכרת בריטניה.
 מאוסטרליה, חדש עולה של בבעלותו

 לכלות לישראלים מציעה פינקל, רון
 כמשך לחזות כלונדץ, חג-המולד את

כ חי, כדורגל כמישחק ימים שבוע
הכדור קבוצת של מישחקיה שלושת

 כמיסגרת תל-אכיב מכבי של סל
 נגד גם תתמודד שבו מקומי, טורניר

 ב• לחזות צס״ק: הרוסית הקבוצה
ב לצפות וכן אחת הצגת־תיאטרון

ה מישחק של חי בשידור טלוויזיה
ליבר קבוצות כין השנה של כדורגל

 עוד ניתן שלא יונייטד, ומנצ׳סטר פול
 הכולל המחיר אליו. כרטיסים להשיג

ל״י. אלף 30ב־ לתענוג:

■חו״ב בל״ל נשיא
ם שלו ת ה 071 ב בו ג

 יפת, ארנסט לאומי, בנק של המנהלים מועצת יו״ר
 עבור לירות אלפי מאות למם־הכנסה לשלם יאולץ

 הוא הבנק. על־ידי ממשכורתו נוכו שלא הפרשי־מם
 מס־ההכנסה שילטונות להחלטת העיקרי הקורבן יהיה

 ללא הלוואה בבחינת מראש תשלומי־משכורות לראות
 למשכורת. כתוספת שכמוה מס,

 ביותר הגבוהה המשכורת בעל הוא יפת
 כשנה), ׳׳י ל מיליון (כשלושה כמדינה

 הטבה, זוהי מראש. שנה לו המשולמת
 כשנה, ל״י וחצי מיליון לפחות לו החוסכת

מס. עכורה לשלם לאומי״ ״בנק ייאלץ שעתה
 יפת של הבאה ממשכורתו ינוכה המס אם ברור לא
 צורך יהיזז השני, במיקרה הבנק. על־ידי יגולם או

יפת. של השנתית משכורתו את כמה פי להכפיל

 הורביץ שד הדוגמה
המנגנון צום73לצי
 שר■ על ביקורת הובעה הממשלה בחוגי

 נותן שאינו על הורביץ, יגאל החדש, האוצר
 להם. מטיף שהוא לעקרונות אישית דוגמה

במנגנון לקצץ אחרים משרים תובע הוא בעוד

ש71 ידונו ד ח
ת ש ק ב  דוסק־ ב

דאר*ו לוולוח
 האפשרות את יבררו כסישרד-הפנים

 שהוגדר מי לנסקי, למאיר לאפשר
 המאורגן הפשע מראשי באחד בשעתו

 לפני מהארץ שגורש כארצות-הכרית,
ל אשרחרעולה לקבל שנים, כשבע
 ל* הליכוד ממשלת עליית מאז ארץ.

 תוך מאמצים, לנסקי עושה שילטון
 לו שייתרו כדי מכובד, לובי גיוס

 כל כי טוען הוא כעולה. לארץ לבוא
 באדץ. ולהיקבר למות היא שאיפתו
 שר־ אל פגיות כמה גם היו זה כהקשר
ה ביקורו כעת בורג, יוסף הפנים,
 לממש* נרמז כארצות-הכרית. אחרון

 אשרת-עולה הענקת כי לת-ישראל
בהשק כרוכה להיות עשויה ללנסקי

 כסכום הנאמדות בארץ, כספיות עות
 לא כה עד דולר. מיליץ 300כ- של

כ הפעם תיענה הבקשה אס כדור
.77 כן כיום הוא לנסקי חיוב.

 את עצמו הוא ניפח כפילויות, ולמנוע הממשלתי
 יועץ־לענייני־ של תקן שהוסיף בכך מישרדו מנגנון

 דובר־המישרד. של הישן לתפקיד בנוסף תיקשורת,
 שהורביץ מפקידי־האוצר, כמה תובעים בינתיים

 שקיבל לאלר, דומים תנאי־פרישה להחליפם, מבקש
 מישרד־ מנכ״ל שהיה מי מנדלבאום, משה בשעתו

 חמורת כשר. שם כיהן כשהורביץ המיסחד־והתעשייה,
 לפיתוח בבנק סמנכ״ל מישרת הורביץ לו סידר סילוקו

 מכונית־ ,לחודש ל״י אלף 60 של במשכורת התעשייה,
מזכירות שתי אישי, עוזר צמוד, נהג עם פאר

בשנה. חודשים שני על־פי פיצויים וחישוב

ח דולצ״ן סו סו כ
 חל ממישרד־האוצר, ארליך שימחה של הסתלקותו עם

 הציונית, ההנהלה יו״ר של במעמדו גם ניכר פיחות
 מצד תמיכה בכל עוד זוכה שאינו דולצ׳ין, אריה

 המחלקות ראשי משתלטים הסוכנות בתוך הממשלה.
 ומנהלים נוספות, סמכויות על חנועת־החרות של

המדיניות. את למעשה
 כעתיד יגיב דולצ׳ץ כי הוא הנמנע מן לא

 ועל זה מצב על דראסטי כצעד הקרוב
 כענייני עליו, לוי דויד השר של ניצחונו

שכונות־העוני. ופינוי מישרד־הקליטה

ל א פ •רצה ר
ט׳״ ר□״ ב י 11 א ב..ישיבה

 העולמי. המיזרחי כנשיא לכהן הצעה דחה רפאל יצחק
 במפד״ל, לשעבר נאמניו על־ידי לו הוצע התפקיד
 רפאל, נגדם. לפעול ממנו למנוע כדי בו, שבגדו

 מתכוון ספרים, שלושה לאור הוציא האחרונה שבשנה
בכתובים. עימו הנמצאים ספרים ולפרסם להמשיך
 חצי כמשך להרצות להצעה ייענה כי ייתכן
 כאמריקה, אוניכרסיטי״ כ״ישיכה שנה
 יהודית להיסטוריה כמחלקה שנה וחצי

כירושלים. העברית באוניברסיטה

טו מקי□ פלא
ה פלג מי

 למרות :בישראל המיפלגות לכל מצפה הפתעה
 והגילויים פלאטו־שרון שמואל ח״כ של לדין העמדתו

 בישראל. אוהדים לו יש העולם, ברחבי עליו המבישים
 להצטרף לקריאתו כה עד נענו איש אלף 18ל־ קרוב

 לדבריו הקים. שהוא ושלום״, ״פיתוח למיפלגת
 מדינות־אירופה, יוצאי הם מהם אחוז שכששים הסתבר.

 היו המתפקדים רוב בארץ. ותיקים הם 50ס/סוכ־
 שבהן ,בעיירות־ד,פיתוח דווקא ולאו הגדולות בערים

הקולות. מרבית את האחרונות בבחירות פלאטו קיבל
 את שנה בחצי כעוד לערוד מתכונן פלאטו

מיפלגתו. של ועידת-היסוד
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