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 השוטרים אולם המשטרה, עזרת את גייס

 מצאו הקואופרטיבים אנשי להתערב. סירבו
 הרשת על רשתות זרקו למחרת פיתרון.
 לא דג אף לה• ומסביב רוקסר, של הקרועה

אליה. להגיע היד, יכול
 הפרוע, במערב הטובים הקואובויים כמו
 הממשלה לעזרת להם בצר פונים שהיו

 משרד את להזעיק רוקסה החליט הפדראלית,
 של הדייג מחלקת אנשי אולם החקלאות.

 הקיבוץ אנשי בחלקם החקלאות, משרד
הקואו של האינטרסים את ייצגו המאוחד,
 אחרי הרשת. את תוציא ״קודם פרטיבים.

תשובה.״ לך וניתן בירור נעשה חודש
 השבוע הרשת• את הוציא לא רוקסה

 שיוציא בתל־אביב, לבית־המשפט בקשה הגיש
ש־ המאוחד, הקיבוץ אנשי נגד מניעה צו

ת י פ צ שמורות הזכויות כלת
הדתות. לשר זאת ככל להתמנות עשוי רפאל יצחק ס
מסירת את הללו הציעו והדתיים־לאומייס, מפא״י בין השלום כריתת אחרי

החשבון: עליה. ומקובל במפא״י הרבנות במאבק שתמך לרפאל, זו כהונה
הדבר את לתרץ תוכל מפא״י ואילו בממשלה, נוסף למקום יזכו הד״ל
בה. שתמך לאיש פרס כמתן

האחרון נאומו אחרי הציונית. להנהלה תיכנס לא חרות #
 חרות, לצירוף מחיר בכל להתנגד הדעה במפא״י התגבשה בגין, מנחם של
מו בו חזר גולדמן נחום ד״ר וגם תו להתפטר מאיו  שחרות במקרה מכהונ
להנהלה. תצורף לא

למען ביוזמה לנקוט יחסה, את לשנות עשוייה מפ״ם •
 חופשית אלג׳יריה למען הישראלי הוועד הקמת אחרי אלג׳יריה. חרות

 יראו בעולם מפ״ם שידידי מאחר עדין, במצב מפ״ם הועמדה במדינה), (ראה
 דעת- את המסעיר מקרוני, כה בעניין המפלגה של אדישותה את זועמת בעין

 בשמת מצידה יוזמה כל כי מפ״ם חוששת זאת, לעומת בעולם. המתקדמת הקהל
דיון דויד לבין בינה חמור לסיכסוך תיגרום זה ־נו ומשרד־החוץ. בן

במדינה
במיעוט• נשארה מפא״י הבחירות. את

 את מכרו שהדתיים־לאומיים אחרי אולם
הצי המציאה. על מפא״י קפצה ניסים, הרב
האו עם ללכת לכם מדוע לד״לים: היא עה

 על עמנו לגמור יכולים אתם אם פוזיציה,
 ללכת תמיד המעדיפים הד״ל, בסיסז אותו

 החדשה, הקואליציה את מכרו מפא״י, עם
מפא״י. עם הסכם לכלל הגיעו

 תוקף אי״הארכת הבחירות, דחיית הסיכום:
הנוכחית. הרבנות
 רק נשאר כאילנות. להיתלות איד

 שדרש מיימדן, לייב יהודה הרב את לפייס
 מלאכת את עשה מיימון מיידיות. בחירות
 לרב בו. לפגוע יכלה לא ומפא״י ■ניפא״י,
 לדחות לו שהציעו שליחים, נשלחו הקשיש

 הרב: התעקש שבועות. לששה הבחירות את
שבועות. לחמשה רק לדחות

תירוץ. חיפש לוח־כיס, הוציא הרב מדוע?
 ראש בשבט, ט״ו בדמות אותו מצא הוא

הב בפברואר. באחד החל לאילנות, השנה
לד מגמה מתוף זה, למועד נקבעו חירות

 יותר, ארוכה לתקופה אז עד אותן חות
מיימזן. התפטרות ואחרי כללית, הסכמה תוך

 איבד גורן הרב זה? מסיכום הפסיד מי
 ראשי. צבאי רב נשאר הראשית, הרבנות את

 ללא ספרדי ראשי רב נשאר ניסים הרב
 לפנות הזמן במרוצת יצטרך חוקי, תוקף

 שעלתה שלו, הממשלתית דירת־השרד את
 שלמה בהיכל משרדו את ל״י, אלף מאה

לוו לממשלה), חכורות מקומותיו (ששתיים
 במנגנון השליטה ועל משכורתו על תר

ממשלתי. שכר המקבל הרבנות
 להישאר מוטב הד״ל, אותו ניחמו אולם,

 להביא מאשר חוקי, תוקף ללא ראשי רב
אחד. ראשי רב ייבחר בדן מיידיות, לבחירות

רא רבנות ללא ישראל נשארה בינתיים
 יכול הסימנים, כל ולפי — בעלת־תוקף שית
לנצח. להימשך זה מצב

חיפה
ם כ ס משחר■ ה
 ראש־ בין מו״מ התנהל ארוכים חודשים

העב על הכרמל הר ועד ובין חיפה עירית
 ולבעלותה. העיריה לרשות הרעד נכסי רת
את למסור בתוקף סירב הכרמל הר ועד

 ייענה, אם אף כי טען תמורה, ללא רכושו
 ראש״ לירות. רבבות של פיצויים יתבע
 צו להוציא איים חושי, אבא חיפה, העיר

נבהל. לא הוועד אולם הפקעה,
 צריכה כזו הפקעה כי ידעו הוועד אנשי
בכך. ממהר אינו והלה הפנים, שר אישור
 להעביר הכרמל הר ועד ניאות לפתע, אך

 איש פיצויים. ללא — לעיריה רכושו את
הוועד. אנשי נתרככו לפתע מדוע הבין לא

 מפ״ם חבר זעק התעלומה. נפתרה השבוע
 שהוא קושניר, עורך־הדין חיפה, בעירית

בין קנוניה נעשתה ״כאן כנסת: חבר גם
הסכים אשר הפנים, שר לבין ראש־העיר

 חיפה שעירית בתנאי ההפקעה את לאשר
 בית־כנסת להקמת לירות אלף 150 תקציב

 קנוניה נעשתה בחדרי-חדרים הכרמל. בהר
 מילא המיסים•״ משלם חשבון על מבישה
 ליגת־ ד״ר הכללים, סיעת נציג אחריו

ביש.״ עסק זה שערוריה, ״זוהי שראום:
הרצו את למתוח רצה שלא חושי, אבא

 יש אבל קנוניה, כאן ״אין הצטדק: עה,
 להתחשב וצריכים בעיר גדול דתי ציבור

 לחורבה דומה הכרמל בהר בית־הכנסת בו.
הצעתנו•״ את מציעים אנו כך משום ורק

 הכנסת בית הקמת כי הכחיש לא חושי
הר־ רכוש העברת עם בקשר הובטחה
 השר ולא הוא לא כי רק טען הכרמל,

 פלימן משה סגנו במו״מ: מיוצגים ,היו
להסכם• שהגיעו הם השר ובא־כוח
 הסכם אושר בה העיריה, ישיבת בסוף
 הכרמל הר ועד של הגדול הרכוש העברת

 בית״ של הקמתו תמורת חושיסטן, לידי
 וחבר הד״ל הח״כ ניגש לד״לים, כנסת

 הודה לחושי, כץ יעקב הרב העיר, מועצת
נאומו. על נרגשות במילים לו

במבו בא חיפה של הפועלי העיר ראש
 ניסה חולה,״ אני כי מחום, ״דיברתי כה:

 השלתה לא הדיפלומאטית מחלתו להסביר.
 המנוסים הפוליטיים הסוחרים מן איש

חיפה. בעירית היושבים

חקירות
ת ו לנ ש ת ר י נ ל ט ק

 צבי התל־אביבי, הכבאים סמל של מותו
 יפואית, באר לתוך מהחבל שנשמט ורדי׳
 ערבי גווית מתוכה להוציא שניסה בעת

ח (העולם שבוע, לפני פנימה, שנפל  הז
 טראגית כתאונה בציבור התקבל ),1213

ד (ר!משן )19 בעמו

הח הוועד של הקרובות הפעולות
הז מכל ישראליים לאישים פניה מלבד דש,
 הפרו־אלג׳ירית התנועה בסיס והרחבת רמים׳

 פניה האלג׳ירי, למאבק הפגנות־אהדה בישראל:
 אלג׳יריה, בממשלת המכירות מדינות לשגרירי

ישראלית) (באריזה רפואות של סמלי משלוח

מר פירסוס בשדה, ללוחמים בחוץ־ הסברתי חו

 צרפת ממשלת אל לפנות עשוי הוועד לארץ.
לאל־ משלחת־חקירה לשגר לו לאפשר בדרישה

את ולברר היהודים מצב על לעמוד כדי ג׳יריה,

האנטי־יהודיים האירועים של האמיתי הרקע

יותר מאוחר כשלב לאחרונה. שאירעו המעמיס

המתג רעיון על דעתו את לתת הוועד יצטרך
 הקמת באירופה: דומים ועדים אצל לאחרונה בש

ת בריגדה השיחרור. בצבא בינלאומי
 החדש גיזברה דורון, בנימין •
 זה כתפקיד העובד חדרה, עירית שד

 את בקרוב יגיש חודשים, תישעה
ת האמיתית הסיבה התפטרותו.  :להתפטרו

 הכספיים הענינים את לנהל מסוגל אינו דורון
 לפיה זו, בעיריה המקובלת בשיטה בעיריה
 קואליציוניים, מטעמים העיר, ראש מתחייב

לע מסוגלת אינה העיריה אשר סכומים לשלם
בהם. מוד
תע דהיות יחזור דוכינר סם •

 סב מתכנן הפעם כישראל. שיין
 מטעי דונאס 5000 לעבד דובינר

ה במרכז ומיצים. לפלחים אשכוליות,
ת את להקים מתכנן הוא ,מטע  החרושת בי
 הממשלתיים למשרדים פנה כבר דובינר שלו.

 ומים, קרקע לרשותו להעמיד ביקש המתאימים,
ממשלתית עזרה כל ידרוש לא כי הודיע

נוספת.

 שהכריז רוגוזין, סם המיליונר •
 הוא כי בתל־אביב, עתונאים כמסיבת

 גדול, תעשייתי מיפעל להקים עומד
 הוא מיפעל איזה לומר סירב אולם

 לייצור מיפעל להקמת נתכוון מקים,
רוגו- החדרתי. במפעל שייתחרה נייר

 לו הודיע והתעשייה, המיסחר לשר פנה זין
ליון 10 ישקיע כי במיפעל רק אולם דולאר, מי

רצעי! טזיגוז וזרזיר וח
 ומלהפ־ שלו הדייגים כרשת מלגעת ימנעו

לדוג. לו ריע

דת
ש א ה ר שנ ב ה ר י□1ד

 שכמעט עד מסובכים כך כל היו הדברים
 למרות ההשתלשלות. את עוד הבין לא איש
בהחלט. הגיונית היתה זאת

 יצחק הרב את לחסל בעיקר רצתה מפא״י
 מסע- נגדו מנהל בן־גוריון שדויד ניסים,
 של במועמדותו תמך בן־גוריון פרמי. נקמה
ה הראשי הרב לכהונת גורן שלמה הרב

 גורן, את במיוחד שחיבב משום לא אשכנזי,
ניסים. לסילוק בו להיעזר שרצה מפני אלא

 היו לא זאת, לעומת הדתים־הלאומיים,
 רצו רק הם בניסים. במיוחד מעונייניס

גורן. בחירת את מחיר בכל למנוע
 הדברים השבוע התפתחו זה רקע על
מהיר. בקצב

 רימ־ אלימלך צ״כ ח״כ וממכר. מקח
 לכנסת הציע בדימוס, רב עצמו שהוא לט׳

 להאריך אחת. בשנה הבחירות את לדחות
 של הנוכחית הרבנות כהונת את שעה לפי
ניסים. הרב

 ני־ את השונאות ואחדות־העבודה, מפ״ם
 הבחירות, בדחיית לתמוך מוכנות היו סים,
 מוכנות היו לא הן אך ביג׳י. את להרגיז כדי

הנוכחית. הרבנות של תוקפה את להאריך
 של במתכונת פשרה, נוצרה זה רקע על

 מפא״י, זולת המפלגות, כל ניר״. ״קואליצית
הדוחה המתוקנת, ההצעה מאחורי התאחדו

הנייר. מחירי להורדת

 אליעז, פולה ברצח הנאשמת פאנו, עליזה של משפטה •
המשפ לאחד להתפתח עשוי אליעז, רפאל הסופר של אשתו

 עלולים רבים אנשים של שמותיהם כמדינה. כיותר הסנסציוניים טים
את לצרף מכוונתה המשטרה בה חזרה בינתיים ט.המשפ בירור בשעת לעלות

לתביעה. עצמו אליעז דפאל

את כקרוב יעזבו מפורסמים ישראליים כדורגלנים כמה •
 באוטרליה, יהודית כדורגל לקבוצת יצטרפו העוזבים גדול. ברעש ישראל,
מקצועיים. לכדורגלנים המתאימים מצויינים, תנאים להם שהבטיחה

אחרי באילת. לקום עשוי בישראל ראשון נודיסטי מועדון $
מי אל פנו •אנשים שעשרות  התגבש בישראל, נודיסטית תנועה של הקמתה יוז

שבי כמה בקרב  האידיאלי המקום הוא ים־סוף חוף כי הרעיון אילת מתו
לתיירות חשובה נקודת־משיכה לשמש עשוי הדבר זכי הרעיון, להגשמת

באילת. רשיון השגת הראשון: צעדה לאילת.

במש לשימוש בקרוב יוכנס התנועה לשוטרי כלי-עזר •
 לסלק שביקשו השוטרים, נאלצו היום עד ישראל. של התנועה טרת

ת שחנו מכונות מו ת להשתמש אסורים, במקו ת בשיטו מיטיביו  פריצת של פרי
ת דלתות תן המכוניו הזז ש יוחל בקרוב התנעה. על-ידי ו בפלטפורמת בשימו

בקלות אותה ותעביר האסור במקום החונה למכונית מתחת שתיכנס מיוחדת

המותר. החניה למקום
 הנהוגה הפרימיטיבית, האצבעות טביעת שיטת סיוט •
 למטרה חדש מכשיר יוכנס לשימוש בקרוב. יוסר במשטרה, היום עד
 ידיו את ללכלך יאלץ לא שוב אצבעות, טביעת למסור שידרש האזרח זו:

ת השחור. בצבע זו. למטרה ומשוכלל חדיש במכשיר תצולמנה הידים טביעו

כיון שהוצאת מבטיח רונוזין זח. מסוג תביא חדרה מיפעל מידי הז




