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ד1ה חימום בו
 הס, כפר את השבוע הרעידו פצצות שתי
 הארץ ברחבי נשמעה ההדים נדמו ובטרם

 ניתן הפעם חוזרים!״ ״הפידאיון הקריאה:
אל־פתח. ארגון חדש: שם להם

 1956 מאז זה מסוג הראשון — הפיצוץ
ה של האימום מיגדל את למוטט נועד —

 קטן חור לעשות רק הצליח הוא ; מושב
 את משנתו העיר גם אך העבה, בבטון
 אביו בבהלה. שצרח ),10( צפוני אמנון
 דפנה קיבוץ כחבר ארוכות שנים אשר זאב,

 אותו חישלו המשולש גבול ליד וכמתיישב
 את להרגיע ניסה זה, מסוג הפתעות נגד

 הרעימה משפטו, את סיים בטרם אך בנו.
 שהוצמדה פצצה זו היתה שניה. התפוצצות
 צפוני. משפחת בית של המיטבח למירפסת

הדיירים. מן איש נפגע לא במיקרה רק
 שלושה עקבות כי קבעו המשטרה גששי
 מול הגבול אל מזרחה, הובילו אלמונים
 אחד ערבי אירגון שרק מכיוון טולכרם.
ב פעולות־חבלה בביצוע לאחרונה התפאר

לחו הס בכפר הפיצוץ נזקף ישראל, תור
בהש הפועל (״הכיבוש״), אל־פתח של בתו

 הקביעה לאחר אך ובמימונה. סוריה ראת
 ידם שאולי הסברה גם הועלתה הראשונה,

 כל לסכל כדי בדבר, מצריים סוכנים של
וירדן. ישראל בין הרגעה של אפשרות
 הדים מעורר היה לא הפיצוץ כי ייתכן

 — 1965 שנת זו היתד, לוליא רחבים, כה
 ולהתחלת היובלים להטיית המיועדת השנה

 שלב בכך. הקשורות הצבאיות הפעולות
 רבת־מימדים צבאית פעולה לקראת ראשון

אלגנ כינוי — הגבול״ ״חימום תמיד הוא
 משני וטרור אלימות מעשי של לשרשרת טי

הגבול. צידי
 השריונית על היומיות־כמעט היריות כמו

 תל־דן, ליד הפאטרולים בשביל הישראלית
 לקראת צעד ספק ללא הס בכפר הפיצוץ היה

י החימום.

מפלגות
ע רשמי ■ורש־עצר

 התבדחו מסכימה,״ אמא מסכים, ״אבא
 אשכול, לוי של ממקורביו כמה השבוע
 הכוונה לגועל־נפש.״ לגשת כבר ״אפשר

 אחדות־הע־ עם התכליתיות לשיחות היתד,
 האירגונית הצורה את לקבוע כדי בודה׳

הזוגי. המערך של
 המפלגות שתי נציגי הסכימו כה עד
 הסכם סמך ועל העקרוניים, הסעיפים לגבי

 לגשת יש כי מפא״י ועידת החליטה זה
ה בתחילת המערך. של המעשית להקמתו

 אחדות־העבודה מועצת צריכה הבא שבוע
 ניראה אז ועד — המערך את היא אף לאשר

וה הטכניות השאלות מן ניכר חלק כי
 משותפת רשימה בכינון הקשורות אישיות

ימ המקומיות ולרשויות לכנסת להסתדרות,
פתרונו. אח צא

ברור, הצדדים לשני הכאה. הממשלה
 ראשון צעד להיוון צריו המערך כינון כי

 המפלגות. שתי של מלא איחוד לקראת
 שיכבת־הביניים למפא״י תוחזר זו בצורה

 סיעה פרישת עם לה שאבדה מנהיגותה, של
תע לא זה, במיקרה הירושה, .1942ב־ ב׳

 אם כי דיין, למשה אשכול לוי מידי בור
אלון. ויגאל בן־אהרן יצחק גלילי, לישראל

 פתרונה את שתדרוש הראשונה השאלה
 אח־ ראשי של האישי שיבוצם שאלת היא

 במיק־ שלא השלטון. במערכות דות־העבודה
מפ של זכותה הוכרה קואליציה, של רה

החשו בעמדות חלק לידיד, לקבל זו לגה
ה או החוץ, הבטחון, משרד ביותר: בות

ב פתרון הדורשת מיוחדת שאלה אוצר.
 מעמד גלילי לישראל לתת האם זה: הקשר

 — סירב עצמו גלילי יורש־עצר? של גלוי
ה במלחמת ד,בטחון שר סגן היותו מאז

ממ תפקיד כל לידיו ליטול — עצמאות
 באחדות־ חבריו הדגישו ״הפעם,״ שלתי.

 עוד!״ להשתמט יוכל ״לא העבודה,
 לבין אשכול בין השבוע שנוהלו בשיחות,

 כלליים בקווים לצייר השניים ניסו גלילי,
 לב־ הבחירות לאחר הבאה, הממשלה את

 הרשימה עלולה הערכתם, לפי הששית. נסת
כ להפסיד מפא״י־אחדות־העבודה המאוחדת

בקו גם שנייה: הנחה מנדאטים. שלושה
 הדתית־לאומית המפלגה תר,יד. הבאה אליציה
 כוחה על שתשמור לאחר חיונית, שותפה

 המעטים הקולות את אחד. בציר תעלה או
 הפלג יספק יציב, רוב להבטחת שיחסרו

מפ הליבראלית. המפלגה של הפרוגרסיבי
 ללשון־המאזניים זו בצורה תהפוך זו לגה

גבוה־ מחיר לדרוש תוכל הבאה, בקואליציה

 לא המפד״ל וגם היא גם אולם יחסית.
 אחדות־העבודה תגיע שאליו למעמד יגיעו

המערך. הסכם בזכות

ו ת ס ת31 שד ו ו
 אל סעדון אליהו פנה נכבדים,״ ״תושבים

 וניגש חודשים, שמונה לפני אור־יהודה אנשי
 ״הסיבות את משוכפל בכרוז להם להסביר

 מתפקידו זכות יוסף מר להדחת שהביאוני
המועצה.״ ראש של שכיר כסגן

מראש, לנחש היה שניתן כפי ההסבר,
 התנגד השאר, בין זכות. בעיני חן מצא לא

 — מדיחו הודיע בהן הכרוז, של לפיסקות
כי: — במפא״י חברו גם שהוא
 לחלוקת הוועדה כיו״ר זכות, ״יוסף •

עש של כניסתם מנע באור־יהודה, שיכונים
 מבורך מהן אחת מסכנות, משפחות רות

 להיכנס לו נתן לא לירות 50 שבגלל סופר,
לשיכון.״

 אוורל של שליחותו תוצאות לגבי בירושלים, ההערכה •
 אמריקאית, תקיפות מפני לחשוש אין כישראל: הארימאן

ורא בראש ארצות־הכרית. דרישות את לקכל ישראל תמאן אם
 לבנון נגד מלחמתי צעד כל תנקוט לא ישראל כי וושינגטון, דורשת שוני!

לגלות עשוי אשכול שלוי בעוד הירדן. מי להטיית לתוכניותיהן בקשר וירדן,
היא הנחתה ביותר. תקיפה מאיר גולדה של עמדתה תהיה להתפשרות, נטייה

 נגד חזקה יד הפעילו אשר ודאלס, אייזנהאור בדרכי ילך לא ג׳ונסון שהנשיא
שות לדרישותיהם. להישמע סירבה שישראל פעם בכל בסנקציות ואיימו ישראל

 הישראלי המועמד אחדות־העבודה. החוץ: שרת של התקיפה לעמדתה פת
ג׳ונסון הנשיא עם אולי ייפגש אשר אבן, אבא בוושינגטון: הבירור להמשך
זה. בעניין

לבל לבון, לפינחס מתווכים באמצעות יפנה אשכול לוי •
 לבון של תביעתו את שדחה הממשלה, ראש אשד. חגי של לספרו ישיכ

 של מספרו הפרקים פירסום כי סבור לפרשה, הנוגעים מיסמכים לו להראות
תשובה ורק זה, בנושא לעשותו היה מסוגל שבן־גוריון האחרון הצעד הם אשד
הפולמוס. לחידוש חומר לו תספק לבון מצד

עיסקה: תציע המפד״ל •
 חיים ח"כ למינוי הסכמתה

והתע המיטהר כשר צדוק
 משפטן מינוי תמורת שייה,
בית* כשופט חכריה מכין

ה- מועמד העליון. המישפט
ח־ הפרקליט זה: במיקרה דתיים,
כ הנחשב ,ליפשיץ נפתלי חיפאי

שה־ שטח האישות, בחוקי מומחה
למ במיוחד. בו מעוניינים דתיים

 שופטים של שמותיהם שהועלו רות
 מתל- קיסטר יצחק ד״ר כמו דתיים
מ שרשבסקי בן־ציון וד״ר אביב

זה, לתפקיד כמועמדים ירושלים,
הצעתה, על דווקא המפד״ל תעמוד
המחוזיים טיםהשופ ששני מכיוון

המפלגה. חברי אינם

הפיצוץ אחרי הם, ככפר צפוני בית שד מירפסת־המיטבח
צבאיות ולפעולות להטייה המיועדת השנה

 מוחלטת נסיגה צפויה •
 כפרשת משרד־הפנים שד^
 ש־ החליטו הדתיים איתני. רינה

 בפני הפרשה להעלאת לגרוס לא
יופסקו כן על העליון, המשפט בית
אז־ לשלילת חלייםהמינ ההליכים כל

לא ודרכונה איתני, של רחותה
 כבודם, את להציל כדי ממנה. יילקח

 זוהי כי משרד־הפנים פקידי הודיעו
 מחלתו מחמת הפרשה הקפאת רק
 חושבים אינם למעשה אך השר, של
ההליכים. חידוש על

ה לפני עוד כי ייתכן •
תתחיל לכנסת בחירות

 הוא יוסף!!! לזכות דאג זכות ״יוסף •
 ברחוב חדרים שלושה עם שיכון לעצמו לקח

 גם ולאחיו אור־יהודה. 4 מס׳ ההסתדרות
 כצנלסון ברחוב חדרים שלושה של שיכון כן

רווקים.״ כששניהם באור־יהודה, 7 מס׳
מעבו הודח המזון כרטיסי ״כשבימי •
 קטן, כפיקדון מונה ולבסוף פעמיים דתו

 ויצא בערך, לחודש ל״י 190כ־ הרוויח אשר
מו ראש כסגן בהתמנותו מיפעל־הפיס לו

 פיס והמפעל ל״י, אלף 48 תמורת עצה
ל״י.״ אלף 45 רק הוא והישר אמיתי

 את ניצל זכות ושאט־נפש. מורת־רוח
 נגד פלילית קובלנה הגיש האזרחית, זכותו

 של החזק שהאיש מה כי בטענה סעדון,
דיבה. הוצאת הינו בכרוז כתב אור־יהודה

 רק התחשב אברבך יהושע השלום שופט
 מרינסקי, אריה עורך־הדין של בטענותיו

 הופיע לא עצמו סעדון כי זכות. את שייצג
נציגו. את אף שלח לא לדיון,
 את להביע שלא אוכל ״לא השופט: קבע

המדי בחיינו כאלה שיטות של מורת־רוחי
 שאט־ את מצרף אני מורת־רוחי ואל ניים,
 ליבוי של כזאת לתהום הידרדרות על נפשי
״יצרים . . .

 כרוז כי להוסיף שלא יכול ״אינני ועוד:
 כל על הפורט בזוי, כתב־שיטנד, הינו זד,

 ותיכנון פירסומו והכנתו, הרגש, נימות
 כל של מוחלט העדר על מעידים עיתויו

 לתועלת זה יהיה והגינות... אחריות רגש
בחומרה.״ תוקע זו התנהגות אם הציבור

 ברור אולם ל״י. 500 של קנס בסיכום:
 זכות הפרשה. הסתיימה לא בזאת כי היה,

 את להדיח הפנים משר ידרוש כי הודיע
 ואילו המקומית. במועצה מכהונתו סעדון

 הבטיח ניכנע, כשתקן ידוע שאינו סעדון,
זכות. על דעתו את תשמע עוד שהארץ

יומי עתון כהוצאת מפא״י
. ה . ט  להוציא המפלגה על כי מפא״י צמרת סבורה בדבר, שליטתה למרות מ

 כלפי בפולמוס לנקוט יוכל אשר דבר, מאשר יותר עממי סיגנון בעל יומון
 ההסתדרותי. בבטאון המחוייב רסן אותו ללא הליבראלית העבודה ותנועת מפ׳׳ם

 העיברית קוראי את לכבוש ראשונה כמטרה לעצמו יקבע בבוקר, יופיע העתון
השניה. בישראל

 המעדר כרשימת תמיר שמואל עור־־דין לש מיקומו •
אקרובטיקה לבצע הרשימה מרכיבי את יחייב לכנסת, מני ה

 הראשונים, המקומות 31*0 כך על הסכימו הצדדים ששני כיון תמטית. אי
 ולליבר־ מקומות 17 יהיו שלחרות כך הצדדים בין יחולקו אליים, כר ם הנחשב

הובטח, שלתמיר מאחר אולם .32ה* במקום ברשימה מופיע תמיר היה ,14 ם ל
את חרות תובעת לכנסת, המועמדים ברשימת ריאלי מקום לחרות, חזרתו עם

בצורה ברשימה המקומות יחולקו זה לצורך ^^^לעצמה^עבור^תמיר^
 המקומות 4 צד. לכל 11 — שווה בצורה הראשונים המקומות 22 הבאה:
 מועמדים שני לפני אחד ליברלי מועמד יוצב 26ה־ המקום אחרי לחרות. הבאים

 כזה במקרה ברשימה. 32וה״ 3ה״ו המקומות את לחרות שיבטיח מה חרות, של
לכנסת. המשותפת הרשימה נציגי 31 ייבחרו אם צירים 16 רק לליברלים יהיו

 ה- את עודדו כמפא״י מסויימים אישים כי לד יתגלה •
 ב- תמיכתם תמורת הליברלית. מהמפלגה לפרוש■ פרוגרסיכים

 אישים אותם הבטיחו בן־גוריון, דויד של כמשאלתו הבחירות, שיטת שינוי
־ הפורשים. של עצמאית לרשימה ותעמולתי כספי סיוע
 השיפון שר לבין ספיר פינחס האוצר שר כין היחסים •
 הממשלה החלטת רקע על זה יהיה יותר. עוד יתחדדו אלמוגי יוס!*

 החלטה ביצוע על הפיקוח הופקד הרצינית, ההתנגדות אף על הבנייה. את לצמצם
 עושה השיכון משרד אין כי זה בשלב כבר סבור האוצר ושר אלמוגי, בידי זו

ההחלטה. ברוח עליו המוטל את
 בתי■ של המיוחדת התקנה את לבטל עשוי הדתות שר •

 אלה כתי-דין לפני להופיע עורף־דין יכול לפיה הרבניים, הדין
שבתי- אחרי שנתית. אגרה ותשלום מיוחד רשיון קכלת לאחר רק
 לפניהם לייצג הדתית בכפייה כלוחמים הידועים לפרקליטים להרשות סירבו הזין

 על מעמיתיו מאות מחתים בן־מנשה יוסף התל־אביבי עורך־הדין החל לקוחות,
חוקיות. אינן זה בעניין הרבניים בתי־הדין תקנות כי שיקבע לבג״צ פנייה

14349 הזה העולם




