
ןיך1 וזוגי
 בן־מריון גילו״

ופרס דיין על
ל בן־גוריון דויד שיערוך למרחץ־דיו צפה
פרס. ולשמעון דיין משה

 שינאתו את עתה יעביר הזקן כי חוששים רפ״י בחוגי
 יגלה וכי ולפרס, לדיין שפירא וי״ש מאשכול הלוהטת

 שיערערו הנהגתו, תחת כהונתם מימי עברם, על פרטים
הציבורי. מעמדם את לחלוטין

 כמה בעוד זו: להתקפה הצפוי המועד
תקופת־מעבר. אחרי חודשים,

 ברעידת הזקן של בנאומו כבר ניתן לכך ראשון רמז
י שנמשך הבטחתי״ ״המחדל על דיבר כאשר רפ״י, ר ח  א

 כיהן שבה בתקופה כבר היינו, מלחמת־ששת־הימים,
 בן־ תקף קולק טדי את האחראי. כשר־הביטחון דיין

 המחדל על דיבר כאשר בעקיפין, נאום, באותו גוריון,
המזרחית. ירושלים ביישוב

 מיוחדת רשות
המוחזקים לשטחים

מ מסקנות יסיק לא כי הודיע, אשכול שלוי למרות
 את לצמצם ינסה הוא דיין, משה של העויינת הצהרתו
סמכויותיו. ותחום השפעתו

המוחזקים. השטחים המטרה:
כי שטחי היותם בתוקף אלה, שטחים נתונים כיום

 שר־הביטחון. של פעולתו בתחום ומימשל־צבאי, בוש
 אלה שטחים כי החלטה, בממשלה להעביר ינסה אשכול

 ייתכן לא אשר וכלכליות, מדיניות בעיות גם מעוררים
בלבד. ביטחוני לשיקול־דעת להשאירם

 לטפל יכול ראש־הממשלה שרק מכיוון
 הטי■ את להעביר יציע כזה, משולב בנושא

 מיוחדת, לרשות המוחזקים בשטחים פול
ראש־הממשלה. משרד במיסגרת שתפעל

 מצרית עמדה
קשוחה

 דרישת על עכשיו, דווקא להודיע, המצרים בחרו מדוע
 לישראל יוחזרו המצריים השבויים תמורת כי ישראל,
ישראליים? כמרגלים במצרים, למאסר שנידונו אנשים

 אחרי כי מעיד, ב״אל-אהראם״ הפירסום
 על משא-ומתן לנהל מוכנה היתה שמצרים

 את נעלה עתה הרי הקרבות, תום מאז בך
 החליטה היא אלה. שיחות כפני הדלת

 ולא זו, בשאלה גם עמדתה את להקשיח
ישראל. על־ידי הנדרשים לחליפין תסכים

 תפקידים
רפ״י לראשי

 לראשי אפשריים תפקידים על לדבר יתחילו בקרוב
המערך. עם שיתאחדו רפ״י,

 יתמנה אלמוגי שיוסך האפשרות תועלה
 אהרון של במקומו ההסתדרות, במזכיר

בקר.
ש בשיחות רפ״י, ועידת לפני עוד נדונה זו אפשרות

האיחוד. החלטת ערב אלמוגי, עם מאיר גולדה ניהלה
ש האפשרות תועלה פרם, לשמעון אשר

המאוח המפלגה רשימת בראש יוצב הוא
תל-אביב. לעיריית בבחירות דת,

 שר של תפקיד על זה תפקיד יעדיף פרס כי יוסבר,
בממשלה. זוטר

בירי רשימת
 פוליטי גוף הקמת בדבר בן־גוריון, דויד שזרק הרעיון

 של רשימה לו קרא בן־גוריון לגמרי. מת לא חדש,
 האחרונים שבחודשים לאחר (רשב״ם), בלתי־מפלגתיים

שונים. מזרמים אישי־ציבור עם מגעיו התרבו
ל בחשבון הבאים האלה, האישים אחד
 כעל ברעמי, עובד הוא זה, בכיוון יוזמה

ה ♦טל הפעילים התומכים ואחד ,,מעריב״
הארץ. שלמות למען תנועה

חיסול
רפ״י חובות

ה האיחוד: החלטת של אחרת תוצאה
החו את לחסל תצטרך המאוחדת מפלגה

רפ״י. אצל שהצטברו בות
 שני לבדי זה חוב מגיע אחת, הערבה לפי

לירות. מיליון

 המלחמתי הספר
מכולם הגדול

לעיתו בקרוב יצטרך הדש מלחמתי סופר
 אלוך־מיש־ זכרונותיהם: את שפירסמו נאים

ש הצנחנים יחידות מפקד גור, מוטה נה
ירושלים. את כבשו
 האבדות על לו כשנודע קשה, נפשי סבל שסבל גור,

הולך העתיקה, העיר בקרבות שלו הצנחנים של הכבדות

 של האישיים סיפוריהם את וגובה לצנחן, מצנחן עתה
פיקודיו.

 וקצינים פשוטים טוראים של — הללו הסיפורים כל
 להיות עכשיו כבד המבטיח לספר יצטרפו — כאחד

העתיקה. העיר כיבוש ספר רב־מכר:

שכתות ם1סמ ח  של ״
ץ ישראלים שח״ ב

 דמויות־ ביניהם רבים, ישראלים אזרחים
 עצמם את למצוא עלולים ידועות, ציבור
ה התמוטטות בעקבות בלתי-נעים במצב

בהנ הפנר״, את ״קושלאנד השווייצי בנק
ראנד. יחזקאל של הלתו

 תחת בבנק כספם את להפקיד .נהגו רבים ישראלים
האמי לזהותם המוביל היחידי כשהפרט בדויים, שמות

שלהם. הישראלי הדרכון מספר הוא תית
ממשלת על יהיה הבנק, יפורק באם עתה,

המפ שמות את החוק על־פי לפרסם שווייץ
דרכוניהם. מספרי את או קידים

פלי עבירה היא בחו״ל חוץ במטבע חשבונות החזקת
בארץ. המטבע חוקי לפי לית

 שמואל עורך־דין הבנק, מנהל של הישראלי פרקליטו
 מרשו את לחלץ לנסות על־מנת לשווייץ יצא כבר תמיר,

מהמצוקה.

 החלטה אין
שר ״1ל..טוט בק

ל תובל לא מספר שבועות ובמשך יתכן
 כניהו־ הכדורגל משחקי תוצאות את נחש

הטוטו. שי
 כל מתבטלים 1968 בינואר 1מה־ שהחל מכיוון זאת

״המוע היתר, צריכה במקומם הקיימים. הטוטו מוסדות
 ויחיד, אחד טוטו מיפעל להציע ההימורים״ להסדר צה

הספורטוטו. שיהיה
 להסדר המועצה חברי שמחצית העובדה נוכח אולם

 את למסור כוונתם ונוכח הספורטוטו אנשי הם ההימורים
שו (בר, גשר לחברת מיכרז ללא החדש המיפעל ניהול
 שמואל הלוי, בית ג׳רי יודקובסקי, דב מוזס, נוח תפים

ה סרבה ,220״/ של בעמלה איז׳ו) ויצחק בירנבאום
ה תקנות את לאשר הכנסת של הכספים ועדת שבוע
החדש. מוסד

 מאזניהן את קודם לחקור תבעה הוועדה
הקיימות. ההכרות של

 שמיר משה
ממפ״ם גורש

 מעמודי■ אחד לשעבר שמיר, משה הסופר
 גורש, המפ״מיים, התרכותניקים של התווך

 פעילותו בעיקבות - המפלגה מן למעשה,
השלמה. לארץ־ישראל התנועה במיסגרת

 את הפר יערי, מאיר והקשוח, הזקן המנהיג אפילו
הרעיו ״בגידתו לדיון כשהועלתה המסורתית, שתיקתו

שמיר: של נית״
 יערי. אמר משמיר,״ מאשר מאויבי פחות פוחד ״אני
הגב.״ מן אותנו תוקף שמיר מבחוץ. גלוי, נלחם אוייב

 הורחק שמיר הסופר: של דינו את חרץ זה פסוק
 של והתרבותיים הספרותיים המוסדות בכל מפעילותו

 מטעמים בסוד, נשמרת כך על ההחלטה כי אם — מפ״ם
פנימיים.

מפייס
מסגה מפחדת

 עשה סנה, משה הד״ר העם", ״קול עורך
ה עם להתקרבות צעדים במה לאחרונה

כמפ״ם. שמאל
 האגף של המנהיגים מן כמה עם מגע קיים השאר, בין

ברזילי. ישראל השר ועם ריפתין יעקב עם ואף השמאלי,
 באיש מאמין לא פשוט ״אני קרירה. מפ״ם: תגובת

 ״אין הוסיף: ואחר הללו, המנהיגים אחד אמר הזר״״
 שנים חשב מקום מכל או — חושב שסנה בעובדה לזלזל

קומונסיטיים־קונבנציונאליים.״ בדפוסים —
 לעצמו שם הוא :בשלו ממשיך שסנה אלא

 של אחידה מפלגה לא אם להקים למטרה
 בזעיר- עממית חזית לפחות מפ״ם־מק״י,

אנפין.

 הנשק תערוכת
בחיפה

 אי־ שנערכה ביותר הגדולה תערוכת־נשק,
 שנת אירועי במיסגרת תיפתח בארץ, פעם

 על העולה תקציב כשלרשותה העשרים,
לירות. מיליון

 בגני־התערוכה התערוכה את לקיים הוחלט לראשונה
 שנת באירועי מקופחת יצאה שתל־אביב כיוון בתל־אביב,

בירושלים. יתקיימו רובם אשר העשרים,
 שיבנע חיפה, עירית ראש חושי, אבא אך

 התערוכה את להעכיר ראש־הממשלה את
. לחיפה.

 ה״ מקופת לירות 800,000 להוסיף הבטיח אף ,חושי
 מיבנים עבורה להקים כדי התערוכה, לתקציב עיריה

מיוחדים.




