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הליכוד
במכם

 לליכוד הקשורים צופן שמות
 אנשי־הביטחון את שימשו
ב ברשת־הקשר שוחחו באשר

 מפ״ם, של הצעיר הדור מועצת
בספטמבר. 23־22ב־ שנערכה

 מיגרש־החנייה נקרא כך
 אולם־הכינו- חרות״, ״ועידת

 חדר־ה־ ,״המצודה״ נקרא סים
כי בית״ר״, ״מעוז — אוכל
״חי — השונים החוגים תות

 ניתנו לשומרים ואילו שוקים״
 שמיר, ז׳בוטינסקי, במו שמות
כהן. גאולה ואפילו ארנס

 שנידונה מונסה, הדסה של בריאותה מצב את משווים מקורבים
פולארד. אן של לזה בנווה־תירצה, שנות־מאסר לחמש
 קשות ממיגרנות סובלת היא רב. זמן זה מאוד חולה מונסה
 בגלל אושפזה ערב־החג מישקפי־שמש. ללא יוצאת ואינה

במצבה. הידרדרות
 הגדולה בתביעת־הפיצוייס כתביהגנה מונסה הגישה באחרונה
 בכתב״ההגנה אמריקה. צפון בוק מנהלי כל ונגד נגדה שהוגשה

 שלא הוסכם המדינה עם שלה בעיסקת־הטיעון כי טוענת היא
אזרחיות. תביעות נגדה יוגשו

 להימנע מנשיא-המדינה ביקשה שבה לבג״ץ, עתירה גס הגישה מונסה
 הנתבעים אחד הוא שבנו מכיוון שלה, בקשת-החנינה על בשלילה מלהחליט

 עתירתה במישפט. אישי עניין לנשיא יש כן ועל האזרחית, בתביעה עימה
החוק. על־פי כנדרש תצהיר, ללא שהוגשה מכיוון נדחתה,

מוגסה

 הרוגים 487 על דובר־צה״ל דיווח בספטמבר, 28ה־ החמישי, כיום
 חיילי. מירי םון;יהר כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים פלסטיניים

בלבד. צה״ל
 ביום הפלסטיניים, ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
פלסטיניים. הרוגים 625 על באוקטובר, 2דד השני,

 לפי הרוגים, 760 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט

ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 547 •
משאיפת-גאז. כתוצאה התגים 81 •
ומהתחשמלות. ממכות כתוצאה התגים 52 •
אחרות. מסיבות כתוצאה הרוגים 80 •

באוצר? פרסונלי״□ עוינויי□ ■
 שינויים מלבצע מנוס יהיה שלא מעריכים מישדד־האוצר במיסדרונות

ת. בצמרת הבכירה בפקידות סרםוגליים ש מי ה
 בועז, דויד ההכחשות, למרות פקידים. לכמה לישכת־השר בין שנוצרה מתיחות — הסיבה

 שר־ מ*גן במיוחד תכתיבים, לקבל ומסרב שבע־רצון אינו באוצר, התקציבים על הממונה
ביילץ. יוסי האוצר,
 לישכת־ לבין ליפשיץ, יעקב מגכ״ל־האוצר, בין חדש מוקד־מתיחות שיש מתברר עכשיו
השר.
 ,בסוף־ עיתונאי בראיון שאמר מישרד־האוצר, מנכ׳׳ל של התבטאות היתה נוסף סימן

הפרוייקטיס. ל־ססז מתנגד הוא כי השבוע,

לסוסי□ מתנגד האוצר ■
שת-האוצר בכיתם  פרס שימעון בי לשמועה בגיחוך השבוע התייחסו במי

 בבאר־שבע. למיתצי-סוסים מסלול גם הפתייקטים 100 בין לשלב שוקל
 בלתי־חוקיים, הימורים גם להפעיל היא שהכוונה וכשהתברר בהצעה, בעבר דן האוצר
וכל. מכל מההצעה האוצר התנער
 כי הובטח שונים למשקיעים ברעיון. רוח־חיים להפיח ניסיונות כמה היו האחרונות בשנים
 חצי לפני בעפולה: שנה לפני ביקנעם; וחצי שגה לפני כזה. מסלול לקום עומד בקרוב

בבאר־שבע. והפעם בקיסריה שנה
 ומם־ מישסרה חקירות של ארוך שובל אחריהם הותירו אך בלא־כלום, הסתיימו הניסיונות

ערך־מוסף.

לבלגיה בורטיס ■
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 על אותם שיעלה לאקט לזה. חיכו די ם ך*
 סוף־סוף להם ושיתן הציבורי, סדר־היום 1 1

 רב. זמן זה להשיג ניסו שאותו הפירסום את
 התפילות לפי פעלה כאילו ישראל מישטרת

 ״יומם לימים: שייקרא מה את וערכה שלהם,
מדינת־יהודה״. הוזי של

 המיש־ ערכה באוגוסט, 6ה־ הראשון, ביום
 אחרי דה.1יה מדינת פעילי כל על פשיטה טרה

 חומר־תעמולה, והחרמת בבתים חיפושים
 פתח־ במישטרת לחקירה הפעילים הובלו

הוד עם כמיבצע־ראווה, שהחל מה תיקווה.
 בקול־ הסתיים רעש, והרבה לתיקשורת עות

 להוכיח הצליחה לא המישטרה ענות״חלושה.
 הגוף אנשי ■הנדה. מדינת בפעולות אי־חוקיות

 רחמים עורך־הדין של הוראותיו לפי פעלו
 לא הן בלתי־חוקיות פעולות נעשו ואם כהן,

נחשפו.
 שפלר חיים ישראל של דירתו דלת על גם

 היום־ באותו המישטרה אנשי הקישו בחיפה
להיע סירב שפלר הרב הזכור־לטוב. הראשון

חי לערוך לשוטרים ואיפשר בעורך־הדין, זר
 בולים מצאו הם הפרעה. ללא בדירתו פוש

 המדינה. של ממכבש־הדפוס היישר חדשים,
 המסבירים וכרוזים, כרזות עשרות מצאו הם
 של ושיטות־האירגון עקרונות־הפעולה את

המדינה־שבדרך.
 להתלוות משפלר וביקשו שיצאו לפני
 אצלו יש אם הרב את החוקרים שאלו אליהם,

 אמר: הרב אותם. לעניין העלול משהו, עוד
 יהודים מכניסים ברוסיה תפילין. לי יש ״כן,

זה.״ על לכלא
 שר־ה־ של הרמה המישרה את קיבל שפלר

המ של בטכס־הייסוד יהודה מדינת של חינוך
 במלון שנערך בקונגרס, נכחו איש 500 דינה.

בירושלים. פלאזה
המדי כ״נאמך אז נבחר בן־חורין מיכאל

 ולידו לראש־ממשלה, המקביל תואר נה,
וחינוך. כלכלה ביטחון, חוץ, שרי גם נבחרו
 היום אין שבעצם שפלרימודה הרב גם

 בשולי רבים. עובדי־מדינה ׳הנדה למדינת
 אחד כל החברים שמות, כמה קיימים הימין
 בכירים חברים למשל כך תנועות. בכמה
 בכך. חברים גם הם יהודה במדינת מאוד
 ניומן, משה בן־יעקב, יקותיאל כמו שמות
מדינת פועלת למעשה ועוד. מחל ברוך

 של לתורת־היחסיות כחלופה שפיתח, ריח
איינשטיין. אלברט
 מדמות מאוד רחוק שפלר. נחמד, אדם

מציי בוודאי שרבים הפאשיסטית, המיפלצת
 ׳הנדה. במדינת בשר כשמדובר לעצמם רים

 המאפיין הפאתוס וחסר ומדוד, שקט דיבורו
לשלו. דומה רקע בעלי רבים

 סיפרי־הלכה, מוקף שלו שולחן־העבודה
 כיתבי כלליים. וספרים פיסיקה סיפרי בצד

 בן־גוריון. דויד של ביאוגרפיה מארכס, קארל
 ובצירוף רבים, תחומים חובקת שלו ההשכלה

 לנסח בעצם אותו הפכה שלו יכולת־הכתיבה
יהודה. מדינת של

ב היום מרכיב מי שפלר, הרב •
פל אילו יהודה״? ״מדינת את עצם
חילוניים? כמה החרדי? בעולם גים

ש כאלה גם חרדים. רובנו שרוב ״כמובן
 וגם הציוני, המחנה שמכונה למה משתייכים

 חסרת־ היא השאלה לגביי הלא־ציוני. המחנה
והווי ציונית, מדינה יש לחלוטין. משמעות

עקר. הוא כוח
 מכל כמעט לנו ויש ליטאי, עצמי ״אני
 נטורי־קרתא. כמעט אין והמיפלגות. הסיעות

 עם קשר להם שיש מי עם לשבת רוצים לא הם
 מכוונת שלנו ההסברה הציונית. המדינה

ישראל.״ עם לכל כמובן
 מה מי? אצל הרעיון? נולד איך •

פתאום?
הרא הקבוצה שהתארגנה אחרי קצר ״זמן

 בן־חורין, מיכאל בהנחיית בירושלים שונה
 חן מצא הרעיון להצטרף. בבקשה אלי פנו

דב להרבה ודרך תשובה לי נתן והוא בעיני,
עובדים. אנחנו מאז לי. שהציקו רים

 בכל המשוכנעת קבוצת־אנשים ״אנחנו
 בלחץ תעמוד לא שממשלת־ישראל ליבה

 מספיק לא הממשלה השטחים. את ותחזיר
 העולם לרצון להיכנע שלא כדי היום חזקה

השמאל. וללחץ
 אלטרנטיבה ליצור שצריכים ברור ״לנו

 וחבל־ שומרון יהודה, בשטחי למדינת־ישראל
 עצמאית מדינה הקמת הוא הפיתרון עזה.

 מהם. תיסוג שישראל מהרגע האלה, בשטחים
 יש מאוד. וגדולה כבדה הכנה דורש הדבר

מעכשיו. להתחיל
מפני גם הזה הרעיון נראה אישית, ״לי,

תן ד ר ב
 המדינה ומטה כך של קרביה מתוך ׳הנדה
בירושלים. כך במשרדי שוכן

 הרב מציין הנמוך, הפעילים מיספר לעומת
 תומכים של העצום האחוז את בגאווה שפלר

התו מכלל 60* שפלר לפי לטענתו. ברעיון,
 אמר הכבושים(הוא בשטחים היהודיים שבים

 למדינת חליפית במדינה תומכים משוחררים)
 מיכתבי־ על לספר יודע שפלר ישראל.
מחדל. ואף הארץ, מכל שמגיעים תמיכה

 הוא לרב. לו יש מעניינת יאוגרפיה ף*
 בווינה. מחסידי־ויז׳ניץ למישפחה נולד ^
 רוב את לליטאים. דרך שינוי עשה השנים עם

 הסמכת־רב. קיבל שם באנגליה, עשה שנותיו
 כרב השאר בין ושימש לארץ, עלה 1951ב־

 בכיר כמורה וגם פרחחו־יחשלים, ישיבת
הוצי במיתרי־הקול מחלה אחרים. במקומות

לכתיבה. פנה והוא ההוראה, ממעגל אותו אה
בביט מאמרים בפירסום עסק שנים במשך

 גוש־ של נקודה ובעיתון שונים חרדיים אונים
 ובימים פיסיקה, גם למד במקביל אמונים.

תיאר על השני סיפרו לאור לצאת עומד אלה

 עומדת שהמדינה מאליו וברור שמוסכם
 ספר־ צריכים אנו אין מדינת־הלכה. להיות
 שהוא ערוך. השולחן כבר לנו יש חוקים,

 לפי יהודית מדינה הקמת תמיד. ונכון מעודכן
 לו. שהטפתי דבר תמיד היתה חוקי־התורה

להש אפשרות ראיתי דה1יה מדינת בהקמת
ישראל." מדינת בכל אורח־החיים על פיע

 וחצי ממיליון מצפים ואתם •
 לפי לחיות בשטחים הפלסטינים

שלכם? החוקים מערכת
 יהודים. להיות אותם נחייב שלא ״מובן

 שהם לנו ברור בשליטתנו. תהיה המדינה אבל
הזה.״ התנאי את יקבלו לא

.מילחמה אומר וזה • . .
להניח.״ סביר ״כן,
 הטיפשית, השאלה על לי תסלח •
 קטן קומץ אתם, תצליחו איך אכל
 ורו־ אקדחים כמה עם אנשים, של

איש? וחצי מיליון לנצח כים,
 קומץ. נהיה לא השם, ובעזרת כל ״קודם

 לו שיהיו בתנאי רק אפשרי יהיה הזה הרעיון
 בניסים מאמינים לא אנחנו תומכים. מספיק
 כלי־נשק יש מזה, חוץ אותנו. להציל שיבואו

ואקדחים." מרובים משוכללים יותר הרבה

 ובמכירת שלו בסיבוב-ההוסעות שנחל ההצלחה למרות
 את פורטים דמי הזמר כקרוב עוזב האחרון, תקליטו
הארץ.
 הרכב עם באנגלית תקליט להקליט לבלגיה נוסע פורטים
&ס?'־. שנקרא בעוד רק לארץ יחזור הוא אסס
 ששמו בעברית, חדש תקליט להקליט כדי חורשים, חמישה
העכבר". של ״יומו הוא הזמני

באוקטובר. 19ב־ תהיה פורטיס של הופעת־הפרידה
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 עם מגעים מקיימים ..אנחנו
 לסבל נוי הממשלה, ועם חבוי־ננסת

עד.״ נשס לקניית אישור


