
תצפית
1!

במדינה

!

בדרום־אפריקה. המהומות מן בעקיפין תהנה ישראל •
 יגרום הקרובות, ובשנים בחדשים בהדרגה ויתפשט שילד האפריקאי, המרד

 חלק ארץ. מאותה ההון ושל הלבנה האוכלוסיה של והולכת גוברת לבריחה
עלית של שקטה להתגברות צפה לישראל. מכוון יהיה זו בריחה של קטן

הקרובות. בשנים לארץ מדרום־אפריקה יהודיים בעלי־הון ובעיקר יהודים,

לביצוע הבינלאומיים הכלכליים הגופים לחץ גובר שוב •
עד ההחלטה את ישראל דחתה בשעתה כישראל. המטבע פיחות

שהמשק אף זה. מצורך להתחמק מנסה היא עתה וגס הבחירות, אחרי
חדשה בהלה תתעורר כי יתכן שנה, חצי לפני בהלת־הפיחות על התגבר
הדרישה בפני ימים לאורך לעמוד תוכל לא אלשישר הנחה מתוך סוג, מאותו

הבינלאומית.

 דולאר מיליון 500 של הלוואה לקבל התקוות אפסו לא •
 דבר סוכם לא בן־גוריון־אדנואר בשיחות כי אף המערבית. מגרמניה

 פרי. ישא זה בכיוון מוגבר ישראל לחץ כי סיכויים קיימים הרי זח, בענין
בריתה קיום לשם ארצות־הברית יהודי לאהדת זקוקה עדיין גרמניה ן:החשבו

 יחסים כינון על־ידי מאשר בכסף אותה לרכוש תעדיף ובון אמריקה, עם
הערבי. והעולם גרמניה בין ביחסים יותר יפגעו שלדעתה ישראל, עם דיפלומטיים

הדלפת של מקרה בל יחקור מפא״י של לביקורת המוסד •
 מצד לעתונות ההדלפות ריבוי על רוגזים המפלגה צעירי פנימיות. ידיעות

נגד מקיפה חקירה עתה נערכת לכך בקשר ההסתדרות. ומנהיגי הגוש ותיקיו

 וההסתדרות הגוש מראשי אחדים
בתל־אביב.

 היחסים להחמרת צפה •
 ד ההסתדרות מנהיגי בין

 מאיומו כתוצאה אבן, אבא
במק מהממשלה, להתפטר

 זלמן עמדת תתקבל שלא רה
התי המורים כשאלת ארן

בש הוגש אבן של איומו כוניים.
הס־ תיק בלי השר אך שעבר, בוע
בו. ולחזור להתחרט בינתיים פיק

העם
בא המיסחור

---------— לצרכן המשביר כמובן,
ק----------- י ו ------— מזיק לא לכביסה ק

ד----------- בנ — תחליף לו אין בטיב, בלו־
 הרבה עליה שמתווכחים צרה כל כמו
 המסחריים, השידורים צרת גם נראתה מראש,
ש מכפי נוראה פחות השבוע, באה כאשר

נב חיוורות, היו המודעות מראש. נראתה
כסנדודיצ׳ים. להן ששימשו התקליטים בין לעו

 השבוע נולדה זו שקטה בצורר, אולם
 למכת־ מכבר זה שהפכה תופעה בישראל
חות את והמטביעה בארצות־אחרות, המדינה

 ממנה. הסובל ציבור כל של ההווי על מה
 מתרחבת רבות, ציבוריות מכות כמו כי
 הנותנים המפרסמים בהדרגה. בהכרח זו גם
 לקבלת קולם, להגברת ילחצו הכסף את

ה ראשי על להלום יותר טובות הזדמנויות
נסיגה. אין שוב זו, לדרך יוצאים כאשר ים.אזרח

 רבים בשטחים כמו ישראלי. פרדוכס
 ישראלי פרדוכס זה בשטח גם נוצר אחרים,
 בין אי־שם נמצאת שהמדינה כשם מקורי.

היתרונות ללא והקאפיטליזם, הסוציאליזם

שר־המשפטים גם נקט דומה עמדה
.רוזן פנחס

 שמבחני• לודאי קרוב •
תי■ תלמידים לקבלת הסקר

מיו ועדה יצומצמו. ייבתייס
 והעיריות החינוך משרד של חדת
 חשיבות את למעט בהצעות דנה

הגימ הנהלות בשיקולי מבחן־הסקר,
הנח חדשים. תלמידים לקבל נסיות

 האלו ההחלטות את לבסס היא גמה
ים.הפסיכוטכני המבחנים תוצאות על

 בין מאבק על תשמע •
במפ״ם. גם וצעירים ותיקים

המפ בסניף יתגלה הראשון המאבק
הצ תובעים בו מקום בחדרה, לגה

 בתו־ מפ״ם נציג את להחליף עירים
 דויד בחברם פנחס, מרדכי עצת־העיר

קורן.

 ש*כ תעורר דיין יעל •
 יגיע באשר כארץ, וויכוח
ו נגמר שכבר השני, ספרה
 מותח בנפחדים, קנא השם את שישא הספר, להדפסה. לאמריקה נשלח
 השוהה יעל, המדינה. מקימי דור של הגבורה בתסביך פסיכולוגית ביקורת

 לומדת לילדים, המיועד שלישי, ספר עתה כותבת בדרום־צרפת, בוילה עתה
בו לעולם, מסביב סיור של ראשון שלבכ למוסקווח לנסוע מתכוננת רוסית,

על חתמה כבר היא ישראל. כולל השונות, בארצות הנוער על ספר תכתוב

זה. ספר לפרסום ארצות בשש מוציאים־לאור עם חוזים
אחדות־העבודה של נוספים סניפים לפלג תנסה מפא״י •

אלמוגי מזכיר־מפא״י
פוליטי תמרור

[/

 אלמוגי יוסף המפלגה מזכיר דן. בגוש
בפני לעמוד העשויים הסניפים מבפנים.

 אלה סניפים לפורר ניתן כי משוכנע
ובגבעת־שמואל. בקרית־אונו פילוג:

 העתד את כלא מי לברר ועדת-חקירה תקים לא מפא״י •
ההודעה המזכירות. ישיבת כשעת המפלגה, דובר כחדר נאים

 הרע הרושם את לטשטש נועדה מוקדמת, וזיתה מיוחדת חקירה ועדת הקמת על
יוסף של נסיונו אף על להיחקר, סירב מנדלסון דן מפא״י דובר המעשה. של

ון.כזאו ועדת־חקירה להקים אלמוגי

 במחוז הפלילי הענף ראש הופשטטר, אפרים סגן־ניצב •
הפלי המחלקה בראש שעמד האיש מתפקידו. כנראה יועבר תל-אכיב,

 בית־ כמפקד צדדי, מינהלי לתפקיד יועבר המדינה קום מאז הארצי במטה לית

נתנה זו להחלטה האחרונה הדחיפה את לם.ש בכפר בכירים לקצינים הספר
בטמינת־ הופשטטר את שהאשים גרנדיר, דן

תוקם ושוחד הונאה עניני
 המרכזי הסדור אלה בענינים טיפל

 פליליות לחקירות הפריעו וההונאה
נפרדת מחלקה הקמת על הוחלט

 ׳עורך־הדין של מעצרו פרשת כנראה
בלתי־הוגן. פת

 להקירת מיוחדת מחלקה •
כה עד תל-אביב. מחוז במשטרת

 השוחד חקירות אולם ובילוש, לעיקוב
 זה מסויג המקרים ריבוי בשל אחרות.

 המחלקה אלה. בשטחים לחקירות במספר, 50כ־ מיוחדים, ממומחים שתורכב
1החדש. לבנינו תל־אביב מחוז מטה יעבור כאשר רק כנראה תוקם החדשה

חייקין ועסקן־מפא״י
תמרורים ונהי

המג מן סובלת וכשהיא .מהם אחד של אף
 עצמר, את מצאה כך — שניהם של רעות

השידור. בשטח גם הכסאות בין יושבת
 מסחריים, שידורים קיימים בהן במדינות

 מאפשרים הם אחד: חשוב צידוק לכך קיים
 מסירת ברדיו, הממשלתי המונופול מניעת
 ואילו בלתי־תלויה. ליוזמה זה חשוב מכשיר
 תמיד, טענו המסחריים השידורים מתנגדי

 רמה להבטיח יכול ממשלתי מונופול רק כי
ברדיו. גבוהה תרבותית
במונו גם מצויידת ישראל היתד, השבוע

 השלטת למפלגה שהבטיח ממשלתי, פול
בשידו וגם האתר, גלי על מוחלטת שליטה

 איכשהו האזרח. את שיעצבנו מסחריים, רים
המג את עצמה על לקבל המדינה הצליחה

 לא לזכות מבלי — השיטות שתי של רעות
תרבותית. לרמה ולא בלתי־תלויות לתחנות

מפלגות
ציון אהבת

 — בארץ מרכזי־המפלגות שכל הידיעה
 עליה דיברו — רבים פשוטים אזרחים ועמם

 אח־ סניף של הצטרפותו על היתד, השבוע,
 כך הסניף, למפא״י. בבני־ברק ,דות־ד,עבודה

 בן־גוריון דויד של לקריאתו נענה נאמר,
המאו של במרכזו הפועלים. תנועת לאיחוד

 אחדות־העבודה את שהעמיד המפתיע, רע
 מרכז על פרסטיג׳ה זרי והערים במבוכה
שלישית. מדרגה עסקן עמד מפא״י,

כ מפא״י. את מנחם ציון שנא חייו כל
 מחוסר־ה־ הצבר מצא מתקדם סוציאליסט

בני״ בסניף מקומו את עבודה־ור,מקצוע

הת הוא אחדות־ד,עבודה. מפלגת של ברק
זו. מעמדתו נחת שבע הסניף, למזכיר מנה

ופקודו מעשיו אחרי להרהר העז לא א־ש
 בן הגבר כי הפעלתן. המזכיר של תיו
 של הרעיוני בקו כתומך ידוע היה 35ה־

במקום. חבריה 420ל־ הסביר אותו המפלגה,
 הסוציאליסטית להכרתו הפריע אחד דבר

 של הפושר יחסם שחור״השיער: מנחם של
 הפועלים במועצת מפלגתו נציגי תשעת

 המפא״יי. לרוב החברים, 41 בת המקומית,
 שורת הנמרץ המזכיר יזם אותם, לדרבן כדי

מפא״י. נגד מרעישים מבצעים
 ה- תחילת אל־נאצר. ועבד כיג׳י

ל ,יריעו־ הדלפת של בצורה באד, דירבון
 חברי ציון: האשים למרחב. מפלגתו יומון

 בבני־ברק ולישכת־העבודר, מועצת־ד,פועלים
 מעמדם את ניצלו מפלגתו) חברי גם (ביניהם

 עם אינטימיים יחסים לקיים כדי הציבורי,
לחסדיהם. שנזקקו נערות

העבו אחדות סניף על־ידי הידיעה הכחשת
המז של המופרזת פעילותו את בלמה דה

 בן־ דויד נגד מלחמתו את הפנה הוא כיר•
 שבן־ שלכם, בויכוחים ״תסבירו גוריון.
 לכנס הורה אל־נאצר,״ מעבר גרוע גוריון
הבחירות. לפני המפלגה צעירי

 חן מצאה לא מנחם של הרבה תוקפנותו
 הפוליטי הקומיסר אפשטיין, פנחס בעיני

 שמע הוא הדתית. בעיר אחדות־ד,עבודה של
 הקומוניסט ),45( חייקין מנדל של לעצותיו

 לארץ, שנים חמש לפני שעלה האורוגואיי
שבי במקום, מפא״י של החזק לאיש הפך
פעי מכל ציון מנחם את לסלק ממנו קש
 שלושת בין אותו תמנו ״אם ציבורית. לות

 איים ום,״1מועצת־ד,פוע? במזכירות נציגיכם
 וללא ידיים, בהרמת דבר כל ״נכריע חייקין,
הגיוני.״ שיקול

איו מפני שנבהל עב־הגבות, אפשטיין
 האולטימטום את העביר חייקין, של מיו

 האולטימטום אל מפלגתו. למרכז המפא״יי
ציון. את להרחיק האישית המלצתו את צירף

 מרכז ההתפטרות. מכתבי גניבת
 ״שבעת ההמלצה. את קיבל אחדות־העבודה

בתפ ביניהם יתחלפו הסניף מועצת חברי
 החל ברק בבני אחדות־העבודה מזכיר קיד
 הפך וכך המרכז. קבע לינואר,״ 17מה־

מזכיר. של לשביעית יחיד, ממזכיר ציון,
 היא כי ציון. של בנפשו פגעה ההחלטה

מש וללא — משרה ללא אותו השאירה
 הלירות 300ל־ בניגוד וקבועה, בטוחה כורת

 הוא הבחירות. בתקופת שהרתיח לחודש
 אלמוגי יוסף מפא״י מזכיר עם פגישה קיים
 הוראה עם פטל. דויד מפא״י ח״כ ועם

 המשיך מרידה, סימני כל לגלות לא ברורה
 הוחלט לא כאילו בסניף, עבודתו את לנהל

בינואר. 17ב החל עבודתו את להפסיק
 מנחם, של פעולותיו אחרי עקב לא איש

 אחדות־ בסניף הבוקר בשעות שהסתובב
 לכל המפתחות את בידיו החזיק העבודה,

מכתבי־ד,הת את כשגנב גם המפלגה. מסמכי
 מועמדי 41 כתבו אותם האוטומטיים, פטרות

חס הורגש לא הפועלים, למועצת המפלגה
שבעזר פורמליים, מכתבים היו הם כי רונם•

 אחדות־העבודה נציג כל להכריח אפשר תם
המועצה. מן לפרוש המפלגה, קו את שימרה

 היתד, לא חשיבותם כי התברר השבוע
 צהוב אור־הכנד, קיבל המבוטל מבוטלת:
 את מטר אלמוגי, יוסף ח״ב של מד,תמרור

 חייקין. למנדל מכתבי־ההתפטרות מרבית
 כך, על תחליט שמפא״י יום בכל כלומר:
 התפטרו כאילו אחדות־העבודה נציגי ייחשבו

הש המכתבים מן תשעה ממועצת־ד,פועלים.
מכתבי־ד,התפט אלה היו בביתו. מנחם איר
 מנחם התכונן אותם מידידיו, תשעה של רות

 העבודה אחדות חברי תחת למועצה, לצרף
פיטורם. על העת בבוא תחליט שמפא״י

 32 של מכתבי־ד,התפטרות הגשת עם יחד
 חברי שמות את גם לחייקין שלח המועמדים,

 של בועדת־המשנה החדשים אחדות־העבודה
 בשבע חברות זכות שמר לעצמו המועצה.

 שמואל לידידו העניק אחרות חמש ועדות.
 בועדות האחרונים המקומות שני את שפירא.
ידידו. ולאשת לאשתו שיריין המשנה

באו עוד קבועה. משרה :המטרה
 מכתבי־הפי־ את לחייקין העביר בו ערב תו

 הסביר מפלגה, חברי 30 ציון כינס טורין,
מפא״י. נגד מאבקו את להחריף בכוונתו כי להם

 לאיחוד ביג׳י נאום אחרי מיד למחרת,
 על־ידי הירוק האור ניתן הפועלים, מפלגות
 פרישתו על לפתע הודיע מנחם אלמוגי.

 הוא למפא״י. והצטרפותו מאחדות־ד,עבודה
 אחדות־ד,עבודה שתפסה המקומות כי הכריז

חב ולשמונה לו שייכים הפועלים במועצת
למפא״י. איתו שעברו ריו,

 איחוד תנועת של הראשון שהניצן וכדי
 החדשה מפלגתו את לשרת יטיב הפועלים

 משרה אלמוגי לו הבטיח לפרנסה, דאגה ללא
בבני־ברק. ההסתדרות ממוסדות באחד
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