
תצפית
הסע לפני שקט היא כתנועת־החרות הנוכחית ההפוגה •
צעדיהם. כתיכנון עסוקים תמיר וגם הצמרת אנשי גם רה.

 תמיר של לסילוקו להביא אם הברירה עומדת הצמרת בפני
במיקרה ובסיעה. כמפלגה מנודה בחבר להשאירו או מהתנועה,

 טיאר, ח״כ עם יחד (או, בכנסת סיעת־יחיד להוות תמיר ייאלץ הראשון,
 בעת מבחוץ, בחריפות חרות את להתקיף לו שיאפשר דבר שניים), של סיעה

 הסיעה, בתוך להשאירו מוטב כי הסבורים חרות בצמרת יש בכנסת. הדיונים
 ברוב אלם עליו ייגזר אז כי

 בסיס על שהם בכנסת, הוויכוחים
 סיעה כל קובעת ושבהם סיעתי,

נוג־ זו אפשרות בשמה. ידבר מי
רוב של האישית נטייתם את דת

מתאריט שאינם הצמרת/ אנשי
עם להבא ישבו י איך לעצמם

 קרוב הסיעה. של בישיבות תמיר
ברבר. יכריע בגין כי לוודאי

עומ דומות הכרעות
עצמו. תמיר כפני דות
 התנועה, מן לפרוש יכול הוא

 רבר — עצמאית סיעה להוות
 כל על מוחלט ויתור שפירושו

 להשפעה ולהגיע לחזור סיכוי
 ברבים ושיגלה בתנועת־החרות,

 שרק שברור מכיוון חולשתו, את
עימו יפרוש אנשים של זעיר קומץ

בגין

לכנסת מחדש להיבחר
מחרות.

סיכו ואילו השביעית,

 סיכוייו קלושים גם זה במיקרה

אחרת למפלגה אז עד להצטרף יז

 נטייה כל מגלים אינם הליברלים ראשי זלא רפ״י ראשי לא הם. אף קלושים
אותם. להריח קצר זמן תוך ינסה כי החשש מתוך בעיקר אליהם, לצרפו

 שתופנה הדרישה, סביב במפא״י חריפים לוויכוחים צפה •
לאפשר כדי תבוא הדרישה הכנסת. מן להתפטר נמיר, מרדכי אל

דרישה לכנסת. לין אמנון את ולהכניס חושי, לאבא הבטחתו את למלא לאשכול

 אפשרות ירדה עתה בקר. אהרוןההסתדרות, מזכיר אל בעבר הופנתה שכזו
 ה״תוכנית״ בשל הפרק, מעל זו

 ו־ לספיר ספיר. של הכלכלית
 שיתוף־פעז־ עתה דרוש לאשכזל

 נציגי ההסתדרות. מצר מלא לה
בחרי יתנגדו במפא״י ה,גוש״

ב נמיר, של להתפטרות פות
ה מראש למנוע אין כי מענה

 את בארץ ביותר הגדולה עיר
אש של מצירו בכנסת. הנציגות

 המוסר את לנמיר יזכירו כול
שהחליט מפא״י, של לביקורת

 חברי־הכנסת שעל שנתיים לפני
האחרים. מעיסוקיהם להתפנות

 דומות לסערות צפה •
 שניתנה ההבטחה סביב

של הערבים לחב״ים נמיף
 חורש לפני להם הובטח מפא״י.

 ההבטחה את לקיים כרי אבל סגךיושב־ראש-הכנסת, לתפקיד ייבחר מהם אחד כי
ישראל לאשכול: שנראה הפתרון להתפטר. ספא״י של מהסגנים אחד חייב

מאיר. גולדה במקום מפא״י כמזכיר ייבחר הוא זאת תמורת יתפטר. ישעיהו
 אינה גולדה — הפשוטה הסיבה מן לכישלון נועדה אשכול של זו תוכנית

 השבוע אושפזה בגללה ברגל), (טרומבוזה מחלתה למרות להתפטר, מתכוננת
 דורשים ה״גוש״ נציגי נוספת: סיבה לבריטניה. נסיעתה את לבטל ונאלצה
 נגד מעמידים במפא״י אחרים גורמים ברקת. ראובן את זה לתפקיד למנות
 התפנה, שטרם לתפקיד, מציעים לאחרונה שרף. זאב את ה״גוש״ מועמד

מיוחדת. לטיפוח־קר״רה האחרון בזמן הזוכה אליאב, לובה את
כי יטענו חברי־כנסת :לגמרי אחר מכיוון תבוא נוספת התנגדות

 די עברית יורע אינו במפא״י הקשורים הכנסת חברי ארבעת מבין אחד אף
 האלה הח״כים ארבעת מבין איש ולראייה: הכנסת. ישיבות את לנהל כרי הצורך

בני בעברית, בכנסת נואם אינו
 של הערביים הח׳׳כים לשני גוד

 מפ״ס. של הערבי ולח׳־כ רק״ח
 סגן ייבחר זאת שבכל במיקרה

 עובד, דיאב המועמד יהיה ערבי,
טייבה. מכפר הח״כ
 לגורל תחשוש אל •

למרות הלוחמים. הכורדים

במדינה
העם

ד הים הן טיפות דו הג
ש הראשונים הצילומים פורסמו השבוע

 שהתה עת 11 ג׳ימיני החללית מן צולמו
 ישראל מופיעה בצילום למרחב. מעל בחלל
חשי כל וחסר למטה) (ראה זעיר ככתם
מעש. או פעילות בות,
 החיים הישראלים וחצי מיליון לשני אך
 ומעש, פעילות חיי יש זה קטן ארץ בכתם

 שיצא הממשלה בשנתון לגלות שאפשר כפי
לאור. השבוע
 ב־׳ עשו מה מראה השנתון הדיוק למען

 עליהם הממשלה׳ משרדי 19 שעברה שנה
 של במסיהם השרים•, 18 מתוך 17 ממונים

הישראלים. מיליון וחצי שניים
ל הנשיא, לשכת ורחמים״. ״הפד

מ שהתקבלו פניות 6000ב־ טיפלה משל,
 אשכול לוי (אל בעיות להם שהיו אזרחים

 חנן, עצמו הנשיא אלפים). 10 יותר: פנו
 נידונים. 150 של עונשם, את הפחית או

נה 42 היו הניחונים בין הגדולה הקבוצה
 קיצר והנשיא נשלל נהיגתם שרשיון גים,
 ורחמים״ חסד ״מטעמי השלילה תקופת את

פרנסה). (ז.א.
בבעיות טיפל ראש־הממשלה משרד גם

 של שלומם על גם השגיח משרד־הדתות
 להם סיפק הוא במדינה. הקראים אלפים 10

חזנים. תשעה
 המועצה המוסר. על השגיח משרד־הפנים

 ופסלה סרטים 420 ביקרה לביקורת־סרטים
 אימים, אכזריות, שר מסיבות מהם. 18

 ידידותית במדינה פגיעה או פורנוגרפיה
אחד). מקרה (רק

 משרד־החקל־ ערכית. או צרפתית
 במטעים בארץ, קפה לגדל המשיך אות

ל בנסיונו המשיך ומשרד־החינוך נסיוניים
ה לתלמידים הערבית השפה את הקנות

 396מ־ היסודיים. בבתי־הספר כבר עבריים
 בחרו היסודיים בהי־הספר תלמידי אלף

 שנייה, זרה כלשון בערבית בלבד 3400
האנגלית. אחרי

 יותר. הרבה הצליחה הצרפתית הלשון
כ בה בחרו 14 מגיל למטה ילדים 12500
שנייה. זרה לשון

 לציין הראוי מן בחירה, על מדובר ואם
 בישראל הזרות הנציגויות 58 מתוך 19 כי

זאת. בכל מושבן למקום בירושלים בחרו
ה האינפורמציה בכל מסתפק שלא ומי

ה ים מתוך ולבחור להמשיך יכול זאת
האח בשנה המנגנון פעולות על עובדות

רונה.
:העובדות ים מתוך טיפות כמה

״11 ״ג׳ימיגי מהחללית ישראל צילום
מיילדות 350 רוקחים, 1300 רופאי־שיניים, 1200 רופאים, 6000

 כתבי־החוץ 500 של אלה כמו אישיות,
 המשרד אבל בארץ. שעברה בשנה שביקרו

 למחקר, הלאומית המועצה דרך התפנה, גס
 ובעיית האש בפני העץ חיסון בבעיית לטפל
העיבוד). (בשעת מעורות שיער הסרת

 משרד־הבטחון לרא״יהודיפ. רבנים
 ל־ חודשיים תגמולים היתר, בין שילם,
וסיני. העצמאות מלחמת נכי 5150

 השדה יחידות מפקדי בין ערך וצה״ל
 ייעל וגם מכות־החום נגד הסברה מסע
 מה־ 98ל0 יותר: עוד הצבאית המשטרה את

נעצרו. והנפקדים עריקים
הצבאית. הרבנות הוא אחר בטחוני גוף

 קיצור של מתוקנת מהדורה הוציאה היא
 דאגה וגם היהודים לחיילים ערוך שולחן

 ציוד להם סיפקה הלא־יהודיים, לחיילים
ואישי. יחידתי דתי,

בר ישראל השר ואימים. אכזריות
רופ 6000 על השגיחו משרדו ואנשי זילי
 רוקחים 1300 רופאי־שיניים, 1200 אים,

 מחלות. מיני כל על וגם מיילדות. 350ו־ י
 האחרונות שבשנים אף־על־פי למשל. כלבת, ׳

 התרבו' בבני־אדם כלבת מקרי הופיעו לא
בבעלי־חיים. הכלבת מקרי

כי להזכיר יש השגחה על מדובר ואם

 משרדים שני כידוע, אשכול, ללוי •
 ישראל פיתוח). (תיירות, קול למשה וכן

משרד. ללא שר הוא גלילי

ציבו טלפונים 1378 הפעיל הדואר •
ריים.

 ב־ לשכות 13 קיים משרד־התיירות •
 ואחת בשטוקהולם אחת (כולל חוץ־לארץ
).0אייר בבואיינוס

שפות, 11ב־ שידר ישראל קול •

הכנסת
א ר פג ת ח ר ג ב ת מ

 השישית הכנסת של הראשונה הפגרא
בהמשכים. בדיחה היא

 שני בשבועיים. הפגרא נדחתה תחילה
 הנם וח״כ באדר יוחנן ח״כ גח״ל, אנשי

 ישבה לא הכנסת כי מצאו קלינגהופר,
 בחוק, הקבוע לפי זמן, די השנה במשך
 המושב הוארך לכן בבחירות. האיחור בגלל

 ששום למרות — חסר שהיה הזמן ונוסף
 הכנסת סדר־היום. על עמד לא ממשי דבר

בנוכ מה־בכך, של בדברים טיפלה פשוט
מחבריה. כחמישית חות

המיו הישיבה באה הפגרא, החלה אך
 לעיתוי החדש. המישכן חנוכת לרגל חדת,

נק המועד סבירה: סיבה לפחות, היתה, זה
 ל־ לאפשר כדי הקיץ, באמצע בכוונה בע

 ארצה לבוא הזרים הפרלמנטים יושבי־ראש
מוסדותיהם. פגרת בימי

דרישתן באה מכן לאחר בוער. מה
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