
שמורות הובויות כלתצפית

דד מטוסי־הצילום ;גד הישראלית הפעולה כי יתברר •
 אמריקאיים מטוסים חצו בעבר כבר מקרית. היתה לא אמריקאיים

 טיסות על הדו״חים רשות. ליטול מבלי ישראל, של האוויר מרחב את זה מסוג
בטיסות יש ני הולהערכ יסודי לדיון זכו הממשלה, שולחן טל שהצטברו אלה,
באותה להשיב החלטה התקבלה כן על ישראל. על ללחוץ כוונה משום אלה

ישראל. בשמי שוב שיופיעו במיקרה המטוסים את ליירט נימה,

 ביחסי שיתרחש למה קל אות רק היא המטוסים פרשת •
כד, על מעידים הסימנים כל הקרוב. כעתיד ישראל-ארצות־־הברית

 אותן כלפי וגם ישראל כלפי גם יופעל זה לחץ ויגבר. ילך קנדי של הלחץ כי
 בעיני חן מוצאים שאינם שטחים באותם ישראל עם השותפות אירופיות מדינות

וושינגחון.

במדינה

ארצות עם כיחסים לתזוזה מצפה אינה ישראל ממשלת •
רצי אינן לשלום ישראל רצון בדבר הכרזותיו כי ברור, לאשכול אף ערב.

תעמולה הכרזות אלה כי יטענו או מהן יתעלמו הערבים וכי הצורן, די ניות

בלבד.
שויות צפויות •  על ספיר, פנחס לבין אשבול לוי כין התנג

כלכלה בתחומי הממשלה של מדיניות־היסוד קביעת רקע
 כוכב, דויד הכלכלי יועצו של דעותיו את לו לאמץ יוסיף אשכול לוי •טונים.

 שהוקם כלכלי, לתיכנון מיוחד אגף כראש האוצר ממשרד עסו העביר אותו
לתח מוחלט ביטול של יחם ספיר יפגין זאת לעומת ראש־הממשלה. במשרד
ישר מוצרים חשיפת להמשך בעיקר נוגע הדבר כוכב. של הכלכליות זיותיו
 זו, במדיניותה להמשיך הממשלה על כוכב לדעת מתחרה. יבוא בפני אליים

להענות מוטב כי יטען ספיר המחיה. יוקר מדד על לשמור שיאפשר דבר
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העם
ה ר שו ר. ב סג הניי מ

ה בשורות. עיר השבוע היתה מוסקבה
ה העמקת על מסרה היא מדאיגה. אחת:
 בין סין, לבין ברית־ר,מועצות בין קרע

המל דרישת לבין הדו־קוום־בשלום השקפת
 הבלתי־מתפשרת• המעמדית חמה

 יותר: משמחת היתד, השניה הבשורה
ה הגרעיני. לטירוף מחסום יתכן סוף־סוף

 ערי־ את ישמידו לא אומנם והמזרח מערב
ית הם אבל שלהם, פיצצות־המימן מות

 חדשים ניסויים לערוך לא לפחות, חייבו,
 באופק ויותר. יותר איום נשק־השמדר, של
לאי־התקפה. חוזה של אפשרות נרמזה אף

 מעל הרחק אומנם אירעה הקרח הפשרת
 העולם. בפיסגת ישראל, אזרחי של לראשם

 המופשרים המים יזרמו דבר של בסופו אך
 לחלק גם להגיע עשויים ההר, למרגלות

העולם. של זה

הכנסת
ר רביע־ •ום צ ק ה
 של הבל־בו יום הוא בשבוע רביעי יום

 שבוע את לסיים הנחפזים הח״כים הכנסת.
 בצהרים, שני יום מאז הנמשך העבודה,
בהצעות לשבועיים, אחת זה, ביום עוסקים
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 הקפאת במדיניות תזוזות כדי עד אפילו המחיה, יוקר ש? ההכרחיות לתביעות

מקומיים. תעשיה במיפעלי לפגוע ש?א ובלבד השכר,

 במיכאל וחבריו כוכב של מלחמתם תגבר פך על בתגובה
 אמונו ואיש והתעשיה המסחר משרד של הכללי המנהל צור,

 זה. ברגע שלו נקודת־התורפה גם שהוא - ספיר של הקרוב
גר־ לה הגורמים ענפי־שרות למכירה תציע הממשלה •

ת. ו נ ו  ?־ המרכז ?יד בקואופרטיב ישראל רכבת העברת תיתכן היתר בין ע
ההסתדרות. של קואופרציה

הצנד את יפלג לבון פינחס של עתידו לגבי מפא־״י יחם •
 של במסע לפתוח יבקשו ספיר ופינחס ארן זלמן אשכול, לוי הוותיקה. רת
 לבון עם גם להתפייסות דבר של בסופו שיוליך לבון, של חוגו לעבר פיוס

נגד תקיפה עמדה נצר ושרגא יוסף דוב מאיר, גולדה ינקטו לעומתם עצמו.
מהווה כזה נסיון כל כי יטענו, השלושה לבון. עם התפייסות של נסיון כל

בן־גודיון. בדויד התעללות
עצמו שרת שינוי. יחול לא שרת משה של במעמדו גם •

גם מיפנה להוות חייבת בן־גוריון של פרישתו כי הצמרת, לאנשי רמז אומנם
ראש־ממשלה של בתפקיד לא גם לממשלה, לשוב רצונו את הביע הוא .לגביו

עס לקשרים תיק למענו: במיוחד שיווצר חדש תיק לקבל מוכן היה וץ,שר־ח או
 להענות בתחילה נטה אשכול הציונית. התנועה עם היחסים ולתיאום התפוצות

זה. בשלב רצוי אינו הדבר כי הודיע נצר שרגא אן זו, להצעה
כחי להנהיג להצעה יסכימו לא ומפ״ם אחדות־העבודה •
 המשולש, לאיחוד מפא״י מתנאי חלק להוות העשויה זו, הצפה אזוריות. רות

האיחוד. נסיונות את לאל לשים מפא-י צעירי של כתכסיס המפלגות לשתי נראית

 ההצעות על מודיעה הנשיאות לסדר־היום.
להנמקה. לדוכן עולים והמציעים

 מסדר- מורדות אלד, מהצעות אחוז 99
 מצביעים בד, חפוזה, הצבעה אחרי היום,
 במליאה, דיון בעד המציע של הסיעה חברי
ש למרות נגדה. הקואליציוני הרוב ואילו

 עצמו את משלד, אינו הח״כים מבין איש
 לשם הדרוש לרוב תזכה אומנם הצעתו כי

 ח״כ שום אין במליאה, מלא לדיון העברתה
 לו נותנת זו כי ההצעה. עצם על מיזתר

 מן חלק הנמקה, בצרוף להשמיע, אפשרות
 מגיעים וכך בנושא, להגיד לו שיש הדברים
לפרטיכל. וגם לעתונות גם הדברים
בעולם. 'רבים בפרלמנטים קיים זד. נוהג

 של בזכות כי מקובל, אחר מקום ככל אך
ב משתמשים לסדר־היום, הצעות העלאת

 שכן אופהיציוניות. מסיעות ח״כים עיקר
 במישמעת נתון קואליציונית סיעה של ח״כ

ה במסגרת לפעול אותו המחייבת סיעתית,
הממשלה. מטעם המובאות הרשמיות הצעות

 בישראל כי שוב, התברר שעבר בשבוע
 הליברלים סיעת יושב־ראש הכל. אפשרי
 את להזעיק נאלץ הררי, יזהר ח״כ בכנסת,

ה של פרלמנטרי תכסיס נגד דעת־הקהל
 את האופוזיציה מן לגזול שבא ממשלה,

 לסדר־היום. הצעות העלאת של כיבשת־הרש
 הח״ב שקיים דחופה, עתונאים במסיבת

 את האשים הכנסת, בבניין רחב־הכתפיים
 שולחן על מערימות הן כי הממשלה סיעות
 כוונה מתוך לסדר־היום, הצעות הכנסת
כד עד שהיד, הזמן את להפקיע תחילה

האופוזיציה. הצעות לשמיעת בעיקר שמור
לה אפשר הררי, סיפר לתקנון, בהתאם

 שמונה מאשר יותר לא רביעי ביום ציע
מג האחרונים בשבועות לסדר־היום. הצעות

 רבה, פעילות הקואליציוניים הח״כים לים
 הדרך את ולסגור זו, אפשרות לנצל בדי

האופוזיציה. ח״כי י'פני

הממשלה ראש
אני? מי♦
 ),7 עמוד (ראה פרס משבר חיסול עם

 של למסלול אשכול ממשלת השבוע נכנסה
 ימים לחודש קרוב עתה, רק סדירה. עבודה

 בכנסת, הקואליציוני הרוב באמון זכה מאז
 בשורה לטפל להתחיל אשכיל היד, יכול

שולחנו. על מאז שהצטברו עניינים, של ארוכה
ל ראשון ביום הממשלה התכנסה כאשר
 תחושת באוויר הורגשה השבועית, ישיבתה

 ואף יותר, שלווים ניראו השרים הקלה.
 בסדרי יפה הפעם שלט עצמו ראש־ד,ממשלה

אש לממשלת שהזכיר היחידי הדבר היום.
 כאשר אחדות, פעמים טירונותה: את כול

 ד,בטחון״, ״שר להגיד אשכול לוי רצה
בן־גוריון.״ דויד הבטחון ״שר אמר

דב תוך הזכיר השדים אחד כאשר ואילו
 שיסע שר־האוצר, עם שיחה קיים כי ריו

שדיברנו.״ בכלל זוכר ״איני אשכול: אותו

מפלגות
ת ת ב ה ■הידידו ק ס פ שנ

 ישראל־ברית־ ובתי־הידידות מק״י מועדוני
המפ של חסותה תחת הנמצאים המועצות,

ב מלאים השבוע היו הקומוניסטית, לגה
 עמדת על לשמוע באו מק״י חברי מיוחד.

ה המפלגות בין הרעיוני בסיכסוך מפלגתם
וברית־המועצות. סין של קומוניסטיות

 כלפי ביקורת של נימה נשמעה ושם פה
 הסיב־ מן כליל שהתעלמה המפלגה, הנהגת

מ להמעיט ניסתה הטוב, במקרה או, סוך,
 חברים־מן־ כמה של לשאלותיהם חשיבותו.

 ״כרוש־ המרבזי: הוועד חברי ענו השורה,
ב הגדול המארכסיסט־לניניסט הוא צ׳וב
 קול המפלגה, בטאון תקופתנו.״ של יותר
 הסובייטית התשובה מן קטעים פירסם העם,

עצמה. האיגרת מן התעלם הסינית, לאיגרת
 של עמדתה את אולם מקבלים. לא
 מכל, יותר איפיין, הרעיוני בוויכוח מק״י
בתי־ד,ידי של הקריאה מאולמות קטן. פרם
 הבס־ של החוברות באורח־פלא נעלמו ,דות
 הסינית האיגרת את שהכיל רביו, פקינג און

 בתל־ בית־הידידות של הספרנית במלואה.
 ״את בפסקנות: למבקשים הודיעה אביב,
יותר.״ פה מקבלים לא רביו פקינג

חינוך
ה שיעור מ ג דו ל
ב שבועות שלושה לפני שהגיע המכתב

מש של הכללי מנהלו ללשכת רשום דואר
 רינות, חנוך ד״ר בירושלים, החינוך רד

 תלמידים, עשרות כמה על־ידי חתום היה
התי בבית־הספר השמיניות הכיתות חניכי

 מוקדמת הדלפה על קבלו הם בחדרה. כון
באנגלית. בחינת־הבגרות שאלוני של

 הממורמרים המכתב כותבי של טענתם
 לכיתות חבריהם רבים, לתלמידים כי היתד״

 פרטיים, מורים אצל למדו אשר השמיניות,
 הניתנות שאלות של רב מספר מראש נתגלו

 הנושאים אחד נתגלה וכן האנגלית, בבחינה
 בעיית את תפתור ״כיצד זו: בשפה לחיבור

 לכל שהוא נושא, זהו בישראל?״ התחבורה
 וב־ ,האנגלית בשפה לכתיבה קשר, הדעות

 נתגלה להם התלמידים אך לתלמידים. יחוד
מ ולהצליח להתכונן הספיקו הבחינה, סוד
המצטיינים. בין אינם כי אם למשוער, על

ה הורה התלמידים, של מכתבם בעקבות
חקי לערוך משרד־החינוך של הכללי מנהל

הו אורן, אורי המשרד, דובר בעניין. רה
ב יחקור משרדו■,חינוך כי לעתונות דיע

 הבחינות את יערוך צורך יהיה ואם פרשה
מחדש.

 כי המתלוננים לתלמידים הסתבר השבוע
נער לא משרד־ד,חינוך ומצד הוזנח, העניין

 המשרד דובר נשאל כאשר כלל. חקירה כה
 תשובה היתד, לא זו, הזנחה על דעתו מה

 סירב המשרד של הכללי מנהלו גם בפיו.
המשרד. לדובר השואלים את היפנה — לענות

דת
ל קו מ ר ר ל מו קו מ ר

 מוכרים־למדי קולות רעמו. הרמקולים
רבנים, של קולותיהם מתוכם: השתפכו

1350 הזח העולם


