
תצפית

האמרי ההשפעה להגברת סבירים סיפויים קיימים •
 לגבי לכגון, ממשלת על קאית

 אגשי מצד פעילות כל מניעת
תר לא לבנון בתחומיה. אל־־פתח

נגד.יש המכוון תוקפני גורם לשום שה
 גם כבנזיס־גיחה. בשטחה להשתמש אל

 לבנון בעקבות ללכת עשויים הירדנים
 השקטה, האמריקאית לתביעה ולהיענות

לאחרו אליהם שהועברה התקיפה, אבל
 שיש פעולה מכל הימנעות והתובעת נה,
לשם באזור. לשקט להפריע כדי בה

במדינה
)10 מעמוד (המשך
 את רוצה ״אינני ברורות: החלים הוא
בנלי־צח׳ל.* שייקה

ה ביצוע תהליך השלישי. הסעיף
 שר הוראת בעקבות בקשיים. נתקל הדחה

 את להחליף נסיון תחילה נעשה הבטחון
לו הוסבר אבל אחר, בעורך בן־םורת

 אחדים ימים לפני הועברה שיווי־משקל
ישראל. לממשלת גם דומה תביעה

 פממשלת תתבע ישראל •
 ד״ר של המינוי את לבטל כץ

שגיירו־ כיועץ טרק אלכסנדר
 ממשלת הודעת אף על א.״בת תה
 לו היתה ולא נאצי היה לא שטרק בון,

ה מעוניינת הונגריה, יהודי בגירוש יד
 לבואו ההתנגדות גלי את לצמצם ממשלה

הת על־ידי פאולס, רולף השגריר של
תציג המינוי, יבוטל אם לטרק. נגדותה
 ל־ בהוכחת הביטול את אשכול ממשלת
 רצו-בלתי־ גרמנים כניסת בפני עמידתה

לישראל. יים

 כיי ארצות־חכרית נציג •
 יימנע גולדברג, ארתור כאו׳׳ם,
 בבל מהתערבות עקרוני כאורח

יש או יהודי אופי כעל עניין
כאו״ם. שיועלה מובהק, ראלי

 ת- את גולדברג יעביר כזה מיקרה בכל
הלא־יהודיים. מענזריו אחד לידי טיפול

 זה, שבוע כסוף שובו, עם •
 משה חיים הבריאות שר של

 נסיד את יחדש מחו״ל, שפירא
ה שלוש כל את לארגן נותיו

ב להופעה הדתיות מפלגות
דתית בחזית לכנסת, בחירות

ת. ד ח או  אגודת״ישר־ את לשכנע כדי מ
הבחירות לאחר יצטרף לא כי להתחייב שפירא יסכים כזאת, לחזית להצטרף אל

 שותף כל הדבר: פירוש אגודת־ישראל. אליה תצורף לא אם קואליציה, לשוס
יותר. גבוה מחיר לדתיים לשלם צמרןי בעתיד, קואליציוני

 עוזריו צוות עם הנימנה אפלבאום), אביחי(סיד אברהם •
 אמונו לאיש גם כה עד נחשב ואשר אשבול, לוי של האישיים

גלוייה לפעילות יעבור אף כי וייתכן מתפקידו יתפטר הסודי,
 למדי, חריפות מריבות כסה לאחרונה פרצו אשכול לבין אביחי בין כרפ״י.

אשבול מרים את המאשים לעוזרו, הממשלה ראש של האישי יחסו רקע על
נגדו. בהסתה

ירושלים. עיריית ראשות את לתפוס נפיץ יעשו הדתיים •
 מאוחד, גוש הקמת בבירה דתיים חונים מתכננים לעיריה, הבחירות לקראת

 של בתפקיד המכהן רותם, רותם. שכנא שלום הפנים משרד פקיד של בראשותו
 לאחר הדתיים להערכת זכה הפנים, במשרד המקומיות לרשויות כספי יועץ

לתקציבי מוניציפליים, לצרכים מיועדות שהיו לירות, מיליוני להזרים שהצליח
הדתיות. המועצות

ברית־ ממשלת מצד דתיות הקלות על הידיעות כי יתברר #
 ישמש הוא במוסקבה, סידור־תפילה יודפס אס גס מוקדמות. הן המועצות

 שלטונות המקומיים. היהודים בקרב יופץ לא וכמעט חוץ, תעמולת לצרכי בעיקר
 רוב אין ישישים, של מצומצם למספר פרט כי לטעון, עשויים ברית־המועצות

כזה. בסידור כלל מעוניינים שלהם היהודיים האזרחים

 הקרובים כשבועות להסעיר עשויה כחירות שערוריית *
 ההנהלה מאנשי במה בי כשיתברר בלוד הבדק מפעלי את

על שהכריזו למרות לרפ״י הצטרפו העובדים ועד וראשי
ם ת ו מנ א ך. נ ר ע מ  פועלים לפיהן השמועות את עתה מברר המערך מטה ל

 בן־ סיעת למען מחתרתית תעמולה ומנהלים השטח לפני מתחת עסקנים אותם
 ההסתדרות בטאון עורכי דבר. בבית להתגלות עשוי נוסף טרויאני סוס גוריון.

 הצטרף לא דבר־השבוע מעורכי אחד לפיהן השמועות, של מקורן את מבררים
בלבד. הסוואה למטרות לרפ״י

 לעכור עומד זייגר אילן בכדורסל ישראל נבחרת שחקן •
למשבר שנכנס זייגר, מתחרה. לקבוצה תל־אכיב, הפועל מקבוצתו,

 הכספית התמיכה את השיג לא למוסקבה, ישראל נבחרת עס נסיעתו לאחר כספי
 פרישתו עלולה תל־אביב, בהפועל מישחק שנות 14 לאחר מקבוצתו. לו הדרושה

זה. בענף סנסציונייס לגילויים לגרום

 הפוליטיות נטיותיו כי אף בן־פורת, כי
 לצרכים המיקרופון את ניצל לא ידועות,

 כדי התוכנית את ניצל לא אף פוליטיים,
הפרטיות. השקפותיו את בה להשמיע

 בהוראה לעטוף השכילו ההדחה מעשה את
במחנה. ולשמעון לגלי־צה״ל כללית

השת להבא תיאסר זו להוראה בהתאם
 של: ובגלי־צה-ל, בשבועון תפותם,

ברשימות המופיעים האנשים כל #ו

 שדרנית, או שדרן בכלל קיים אם לבדוק
ה על־ידי ״מזוהים- שאינם בגלי־צה״ל,

 תפתח שמא לברר סרחו לא גם ציבור.
 והל־ לחישות של לתהליך פתח ההוראה

 והדחות אישיים חשבונות סילוק של שנות,
 כ־ הזולת החשדת יסוד על בשרשרת, —

הציבור״. על־ידי ״מזוהה
 הועילה ההוראה בציבור. ידועים

 כי אף בן־זכאי, טלילה אחד: לדבר רק
 שנשאר בן־פורת, ושייקה ״מזוהה״, איננה
 שפרשו אחרי גם לבנגוריוניסטים נאמן

 על סתמית הודעה קיבלו — השלטון מן
תוכניתם. ביטול
 התוכניות נפסקות הקבע, הוראות לפי

ל הבחירות. לפני חודשיים הפוליטיות
ב הפעם ההוראה הוקדמה שייקר. כבוד

ב חדש תואר ונוצר — שבועות חמישה
 יהיה בציבור״ מ״הידועה חוץ ישראל.

בציבור״. ה״מזוהה גם עתה קיים

עבודה יחסי
ן1האחר הנש?
ה שנמסרה צה״ל, עובדי אירגון הודעת

 ועניינית: קצרה היתד. לפירסום, שבוע
ה להפסקת גרמו אחראיים בלתי ״אנשים
צה״ל.״ מבסיסי באחד עבודה
 עד שנחשבו אזרחיים, עובדים אלה היו
 על שהכריזו ומהימנים, כנאמנים רגע לאותו

השביתה.
 לא שפרצה השביתה מאמץ. תוספת

 משא־ומתן לה קדם ספונטאנית. היתד,
 ומשרד־ העובדים נציגי בין ומייגע ארוך

 נידחו, תביעותיהם שכל לאחר הביטחון.
 שעות, כמה בת אזהרה שביתת ולאחר
 לאסיפת־ לקרוא הבסקם עובדי ועד החליט

ב לאחוז הוחלט אסיפה באותה עובדים.
שביתה. האחרון: נשק

היתר: בין השובתים, תבעו
מ 40ס/ס של בגובה מאמץ תוספת !•'
 בניגוד בסיס, אותו עובדי היסוד. שכר

 צה״ל, בבסיסי אחרים אזרחיים לעובדים
 רב, פיזי מאמץ הדורש במקצוע עוסקים,
למשכורתם. מיוחדת תוספת על־כן תובעים

 השנתית החופשה ימי תיקרת הגדלת #ו
המחלה. וימי

 ימי עבור ושכר ,13 חודש משכורת
בשבת. החלים חגים

הביט משרד בלתי־אחראי. ■מישחק
השוב בתביעות לעיין מוכן היה לא חון

 משרד־הביטחון, מנכ״ל השבוע הסביר תים,
 דעתי על מתקבל הדבר ״אין קשתי: משה

 למישחק יינתן השביתה חופש עקרון כי
ה עובדים ציבור בידי ובלתי־אחראי חופשי
 הרגישים הצבאיים המיתקנים באחד מועסק

המדינה.- של לבטחונה ביותר והחשובים
 יכריזי כי איימו העובדים שנציגי לאחר

ה נציגי מוכנים היו לא שביתה, על
 להמשיך צה״ל עובדי ואירגון הסתדרות

 עובדי אירגון מזכיר כתב במשא־ומתן.
ב שהעביר בפתק רבינוב, משה צה״ל,

זזפועל הוועד בניין לפני מפגינים צח״ל עובדי
בדברים!״ להרבות ״אין

 המפלגות: של המועמדים
 המפלגות: במנגנוני העובדים כל #!

כתומ הציבור על־ידי ״המזוהים כל
ברשימה.״ או במפלגה כים

 אך סבירים. הראשונים הסעיפים שני
 מה הוסבר לא מדהים. היה השלישי

 ה־ את מזהים וכיצד הסעיף, פשר
סרחו לא גם הציבור״. על־ידי ״מזוהים

ה מועצת מנציגי לאחד הישיבה אמצע
כרו נוציא קשתי וגם אנחנו ״גם פועלים:

 אחר־כך. על־כך נתיעץ אנחנו לציבור. זים
 דברים.״ להרבות לנו אין איתם, פה,

ה לידיעת שהגיע הפתק, של תוכנו
 את חיזק הרוחות, את הסעיר עובדים,

 את להשבית שתבעו אלה של ידיהם
מייד. העבודה
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