
במדינהשסורות הזכויות 5:תצפית
הגרעיניים. הניסויים איסור על להספם תצטרף ישראל •
 השרים מ! כמה זה. להסכם להצטרף >!ם בממשלה, היסוכים אומנם ו ה לה בת.,
הגדולות המעצמות משתי הבטחה בקבלת ההצטרפות את להתנות יש כי ,טענו

שנתקבל רמז לאחר לאזור. ני, לא־גרע נשק כולל נשק, שום יותר לשלוח לא
 להסכם, ישראל באי־הצטרפות חמור מעשה קנדי הנשיא יראה לפיו מוושינגטון,

החיובית. החלטתה על הממשלה תודיע קצר זמן ת,ך כי להגיח יש
לקראת לארצות־הברית, לצאת תקדים מאיר גולדה •

 שישה לפחות לניו־יורק תגיע שרת־החוץ האו״ס. כעצרת היצתתפותה
 רפואי טיפול קבלת לשם זו תקופה תנצל והיא העצרת, ו,,. פת לפגי שבושת

 טיפול לאחר דווקא כי הנימנע, מן זה אין אולם ההופעה. לקראת ח והחלפת־כ
העשוי דבר עבודתה, את לצמצם הרופאים עצת את מאיר גולדה תקבל זה,

ממשרד־החו׳ן. המוקדמת לפרישתה להביא
אהרן לכין ברקת ראוכן כין צפוי חמור אישי סיכסוך •

בחירת! למען לחץ יפעיל ספורים, מפא״י כמזכיר ימיו כ׳ ,!יודע ברקת, . .,,3
כאיש לבון פינחס כהונת בימי נחשב ברקת ההסתדרות. של הכלל כמזכיר

 מעמדתו, הורחק לבון עם אישי סיכסון לאחר רק ההסתדרות. בצמרת 2 מספר
בקר. של עלייתו את שאיפשר דבר

כללי מזכיר לתפקיד נצר שרגא את יעלה כרקת של סילוקו
רשמי באופן גם ימלא הגוש שראש הראשונה הפעם זאת תהיה מפא״י♦ של

המפלגה. בצמרת מרכזי תפקיר
 כין להפריד יש לפיו שלהם, כקו ימשיכו מפא״י ותיקי •

 להתפוררות כך על־ידי להכיא דיין, משה לכין פרס שמעץ
ה הצעירים. מחנה
ב כי סבורים, ותיקים

 לא דיין משה שעם עוד
 משותפת, שפה תימצא
פרס, שמעון להם ייכנע

על לשמור שיוכל כדי
הבטחון. במשרד עמדותיו

 יג־ הליבראלים •
צע כמספר קטו
 כדי רציניים, דים

 מורת- את להכיע
ה מדחיית רוחם

המוניציפ־ בחירות
 הנס־ מן זה אין ליות.

 המפלגה, נציגי כי נע
 בקואליציות המשתתפים

 הדתיים ועם מפא״י עם
יזעזעו עיריות, בכמה

ל• כדי השותפויות את
בשטח אי;שקט הכניס

— המוניציפלי השלטון
 את לקרב העשוי דבר

למ לעיריות, הבחירות
 לדחותן ההחלטה רות
לכנסת. לבחירות עד

)8 מעמוד (המשן
 שהשלטים וטענה ההאשמות, את להכחיש
 איש פלא. בדרך נעלמו שהם אלא הוצבו,

 ואנשים חדשים, שלטים לקבוע טרח לא
לטבוע• המשיכו

 להקציב נכונות שהן הודיעו העיריות
 כזר, חוף שכל מאחר חוף. לכל נוסף מציל

 זה היה ם, רב קילומטרים לאורך משתרע
 רק חול. של בערימה מחט הכנסת משום

 בחוף ילדות תשע של הטראגית טביעתן עם
 ח״כ הכנסת. סוף־ס!ף התעוררה תל־אביב,

 לסדר הצעה העלה דרורי אברהם חרות
 של בתעדת־ר,חינוך לבירור שהועברה היום,

הכנסת.
 החלה השבוע רק לאומית. רשות

ב הבטיחות בעיית את לסכם ועדת־החינוך
 נכללו לדיון, שהועלו ההצעות כל פים.ח

 שנה, לפני הזה, העולם שערך במחקר בזמנן
בטיחות־הרחצה. בעי,ת על

ההצעות: בין
 במקו־ שחה איסור על חמ־ר פיקוח •
מסוכנים. מית
 על מאסר עונשי ו/או קנסות הטלת •

המועדים. התקנות מפירי
 בשלטים החוף כל את לשלט חיוב •

אחדות. בשפות עיניים מאירי
לאסונות. מועדים מקומות גידור •

הבריטי ב״גארדיאד פאפאס, על-פי
! ״גנן י ״ גנן אנ ! י נ א

חיים חעליץ כית־המשפט שופט על הדתיים התקפת •
הן ך, כ ש מ ף תי א ף. ו ר ח  מערכה כי הדעה, התגבשה המפד״ל בצמרת תו

מהש כהן חיים של הרחקתו למפלגה: יתרונות שני לפחות לתת עשויה זו
כשופט מהמפד-ל אישיות של ומינויה וגירושין, נישואין בענייני בדיונים תתפות

העליון■ בבית־המשפט הכוחות איזון של בנימוק נוסף, עליון
לכות- מחדש יעלה כמצריים הגרמניים המדענים עניין •

המצרי הסוכן־המיליונר מאיים אותו ה,מישפט־דיב :הבמה אחר. במישור רות,
על השבועון גילויי עם בקשר שפיגל, דר הגרמני השבועון נגד להגיש קאמיל

 הדברים כי לוודאי וקרוב להתנצל, סרב שפיגל דר המצרי. הרכש למען פעולתו
ממושך. משפט לידי יגיעו
 ההם־ של המרכזת הוועדה תאשר שסועות שלושה תוך •

נגד תלך לא הוועדה הורוביץ. ועדת מסקנות את הכללית תדרות
ובדרך המקצועי, הוותק את נס השכר בחישוב להכניס תחלים האקדמאים,

המיקצועית■ הספרות תשלום אתאחרת עקיפה

 להבטיח בדי בפגרה, מיוחדת לישיבה תכונס הכנסת •
הקרובים. החודשיים תוך מקרקעין שכח מס חוק קבלת את
 במדינה, המקרקעין לעיסקות שניתן העצום הפירסוס בגלל ייעשה זה צעד

הזה. העולם גילויי בעקבות
 אם יקבע אשר מפא״י, של הקרוב הארצי המיכחן •

לשנ יידחו אם או שנה כעוד להסתדרות הבחירות ייערכו
ופועלי המדינה עובדי של הבחירות מערבות יהיה תיים,

 תוותר ולכן בציבור, הלך־הרוחות מהו לגשש החליטה מפא״י התעשייה.
אלה. סקטורים בשני הבחירות לקיום ותסכים

 לראשית עד שנידחה שסיגל, כמשפט הממושכת ההפוגה •
ד-ל3תמ לראשי המשפט. כמהלך למיפנה לגרום עשויה אוקטובר,

 מהרחבתו מנוס יהיה לא הנוכחית, בצורתו המשפט ״משן אם כי הוברר,
היוד המפד״ל, ראשי השוחד. פרשת של הבירור למעגל ראשי־חמפלגה ומגרירת

 פעילות את לצמצם עליו ילחצו בחם, רבה במידה כיום תלוי אשכול כי עים
זה. בתיק התביעה

חוף־הים. על נייד פיקוח •
 תצפית מנקודות קבועה קשר מערכת •

גבוהות.
ב — המצילים של החסקות החלפת •

מנוע. סירות
מ חלק רק היו הבטיחות שאלות כל אך
 הרחצה שאלת — יותר הרבה מקיפה שאלה
 ואירגמה הרחצה כל הישראלי. הים בחוף

 ש־ ,חובבים בידי כיום מתנהלת בישראל,
 אינם הקיימים, לחופים מוגבלת מחשבתם
 חדשים, קטעים לפיתוח מחשבה מקדישים

לרחצה. יותר הנוחים
 בים. להתרחץ רוצים הישראלים התושבים

 ובהנאה. בנוחיות זאת לעשות רוצים הם
 והדחוס. הצפוף בחוף אפשרי אינו זה דבר
ל הלא־שמורים. החופים אל בורחים הם

ו מסוכן, לקטע נקלעים הם קרובות עיתים
 שאלת להיות הרחצה שאלת הופכת אז

בטיחות.
ה על המתקבל היחידי היסודי הפיתרון

 לחופים. לאומית רשות הקמת יהיה דעת
 ו־ מקצוע בעלי ואנשים תקציב בעזרת זו,

 בצורה הישראלי החוף את תפתח נסיון,
 הארץ חופי כל את לנצל ניתן שיהיה צזו,

לרחצה. המתאימים
 זאת, ותקיים תקום באם כזו, רשות רק
 הבטיחות. בעיית את בכך לפתור תוכל

לח ועדת־החינוך עדיין החלה לא בינתיים
 כנראה, ישאר, השמיר החוף זה. בכיוון שוב

בעתיד. גם ומסוכן מלוכלך דחוס,

הממשלה
ת האגודה עי סנו מ ה

 נוסף והוא פרס, שמעון של היה הרעיון
 סגני- שלושת של אסם מול כפיתיון בו

שלמה ישראל של בתיווכו הדתיים. השרים

 את גם יחד זימן שר־הסנים, סגן בן־מאיר,
 (חינוך) כהנא וקלמן בריאות) רפאל( יצחק

סגני־שרים. של אגודה להקים כדי
)1348( חזה העולם דיוזח מכן לאחר יום

הסודית: הפגישה על
 הבס* קוסמת: אישית נימה על פרט פרס

ה לסגני כיוס שאין וסמכויות מעמד חת
 לאשכול: שתועבר הארבעה, דרישת שרים.
השתת שיבסיח מעמד־הסנניס, חוק חקיקת

 הממשלה ישיבות בכל השרים סגני פות
 כל של אוטומטי ומינוי זכות־הצבעה, ללא

 של בסיקרה תשר, כמסלא־מקוס סגן־שר
העדרו.

 אופי פרס של תביעותיו קיבלו זו בצורה
 של אס כי אישיות, תביעות לא יותר: רחב

מ ייעדר אשכול אס שלם. שלטוני מעמד
ה עצמו פרס יהיה כלשהי, מסיבה עבודתו

 מעל זמנית שימונה אחר, שר לא — שר
סגן־השר. של לראשו
 היטב נרשם הזה העולם של זה גילוי

 אך בממשלה. חבריו ואצל אשכול לוי אצל
 שבועיים, כעבור רק הגיע היומית לעתונות

 סגני־השרים של תביעותיהם קפצו כאשר
הממש הצהרונים. של הראשיות לכותרות

תשו מיד להשיב יכלה הופתעה, שלא לה׳
 באל״ף לא כומה: ס ומנומקת. מנוסחת בה

רבתי.
 תכסיס הסתיים בכך חוק. הוא חוק
ל בניסיון פרס, שמעון של נוסף מפוקפק

אש של משולחנו פירורים לעצמו הבטיח
גלויות. בו ללחום שיזדקק מבלי כול,

 חוקתי צד גם היה זו לתביעה אולם
הפרלמנ סופרו השבוע עליו הגיב חשוב.

 או שר, .סגן רוזנטל. יעקב הארץ, של טרי
 מעמד לעצמו .תובע כתב, למענו,״ אוהדיו

 הדבר מתחוזר וכאשר חוק! תפר שהענקתו
 לכפיית נסיון־נפל על צער מביע אין לכל,
ב ,מוותר' השר סגן אלא בלתי־חוקי, דבר

 זוכה מלכתחילה, לו הגיע שלא על דיעבד
 אורך על הממשלה ראש •מפי לתשבחות

 הדרישה בחוקיות הספקות ומעוררי רוחו,
ואיזון. סדר כמפירי מוצגים
. . .  דורשים השרים) (סגני הם אשר .

 הדרישה היתד, מאשר פחות לא חוקי, אינו
 בועדת מלא חבר סרס שמעון מר לעשיית
שרים.״

 ביותר המעמיקים הידענים אחד רוזנטל,
 חוק את מצטט והממשלה, הכנסת בנוהלי
וחבו סרס דרישת כי להוכיח, כדי המעבר

 החוק ללשון הקו אורך לכל מנוגדת רתו
 בועדת חברות בדבר פרס .מיבצע ולרוחו.

 כל .ועתה רוזנטל, סיכם נכשל,״ שרים
 השרים, סגני כלל החדש, המיקעועי האיגוד
 מתכליו־ ואחת אחרת, בזירת־חזית מתנסים

 חברי מספר של למעשר״ הגדלה היא תיהם
 הוא חוק כי שיזכרו כדאי .20לכ־ הממשלה

חוק.'

דת
ת אבנים הגגו מ

 נסר הצהרים, שלאחר בשעות שבת, ביום
ירו בצפון החרדיות בשכונות ידיעה צד,

 המסיעים המקשר של אוטובוסים שלים:
 בכיוון־ החרדי האזור את עוברים טיילים,
מנדלבאום. למעבר

ה כן לא אך ונאנחו! חרקו־שן הזקנים
 של שלם מחנה עורר השמועות גל צעירים.
 להמטיר שהחלו משולהבים, דתיים צעירים
ה בדרכם. שנקלע אוטובוס כל על אבנים
 נכנסה אז רק שעות• כמה נמשכה רגימה

 למקום שהגיעו השוטרים לפעולה. המשטרה
 הסתלקו אשר הרוגמים, את מצאו לא כבר

אבנים. מזריקת חדלו או
 חוב־ צעירים להתגודד הוסיפו ברחוב אך

 גלויי־ראש. צעירים עם שהתודכחו שי־כיפות,
ב כחשוד לה שנראה מי אספה המשטרה

 ב־ המעצר לתא אותו העבירה אבנים, ידוי
 וזר־ יעקב העצורים: בין הרוסים. מיגרש
ירושלמי. תלמיד־ישיבד. ),16( הפסיג

 עתונאי, מפי שר־הדתות, לרעיית משנודע
הז עצור, בנה כי בלילה, מאיחרת בשעה
 שהשתתף ירהפסיג, זרח בעלה. את עיקה
וה הדת בעיות על בסימפוזיון שעה אותה
 ה־ של הצעירה המישמרת במועדון מדינה

 הדת השפעת את להפעיל מיד אץ מפד״ל,
המדינה. מנגנון על

ל ביקש המשטרה, בתחנת התייצב הוא
 לא התורן הקצין הילד• את מיד שחרר
 קשריו כי הבין הוא צרות. לעצמו חיפש

 עשויים•' שר־המשסרת עם ורהפסיג של
 שהוא קצין של מטענותיו חזקים להיות
 הודיע להתנצל, מיהר כן על כחוק. פועל
ת מיד ישוחרר הנעה כי לשר  עצמית. מרבו
מספר עוד שוחררו סתחון־סה, למנוע כדי

ו 381 הזח חעולס


