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 התעוררות״ ״מסע
דייו למעו

 הבחירות לקראת דיין חסידי של הראשונה המכה
בסודי־סודות. עתה מתארגנת
 ציבורית החתמה נערכת פירסום, ללא

ב דיין העמדת את שתדרוש עצומה, על
הו כבר חשובים אישים הממשלה. ראש
 בבוא יקבל, והדבר הצטרפותם, על דיעו

ספונ ציבורית תנועה של ממדים העת,
נרחבת. טאנית
החות את מאחד דבר שום אין לדיין, אהבתם מלבד

 חלקם מתנגדי־סיפוח, וחלקם חסידי־סיפוח שחלקם מים,
 יכול מהם אחד ושכל אנשי־שמאל, וחלקם אנשי־ימין

. של השונים בנאומיו להשקפתו סימוכין למצוא ן י די

 — הפלסטיני הרעיוו
עלייה בהו

 סיכויי על ביותר, המוסמכת האחרונה, ההערכה הנה
הערכי: בצד הפלסטיני הרעיון

 חסידי נמצאים המוחזקים, כשטחים •
ניכרת. בעלייה הפלסטינית המדינה

 הסיבות: אחת גדולה. בנסיגה נמצאים חוסיין אנשי
ה של הראשונה בשנה שהגיעו הכספים, זרם דילדול
עסקנים. לשיחוד מעמאן, גדולות בכמויות כיבוש

 כי בשטחים הגוברת ההרגשה יותר: חשובה סיבה
הפלס רק וכי הבעייה, את לפתור מסוגל אינו המלך
 למנוע רוצים הם אם לכך, מסוגלים עצמם טינים

לישראל. זוחל״ .סיפוח
 ניכרת בירדן, ובייחוד ערב, במדינות •
בפ - לאהרונה הנולים הפלסטינים אצל
 ברעיון ניכרת תמיכה - הראשונה עם

הפלסטיני.
 כשאנשי בעמאן, בנובמבר ודי מאורעות לכך גרמו

 מצד ברורים רמזים לגדה מגיעים בפלסטינים. ירו המלך
ד,מנ־ את המעודדים במדינות־ערב, חשובים פלסטינים

 לאלון: ספיר
?״ עומד אתה ״איפה

 מרכז להסוך הרצינות בכל מתכוון ספיר פינחס
 משה עם הגדולה הפומבית התנגשותו בממשלה. היונים

התייצ של התחלה רק היתה השטחים, עתיד על דיין,
הסיפוח. נגד ציבורית בות

 ולא עקרונית, גישה זו בעמדה רואה שספיר מכיוזן
 ביחסי־ שינויים לגרור מאבקו עלול אישית, התנצחות

מע״י. בצמרת הכוחות
הממ ראש לסגן ספיר הבהיר השאר, בין
 ברורות לקבוע עליו כי אלון, יגאל שלה
 :והשטחים השלום בשאלת עומד הוא היכן

 הפופולאריות על להתחרות חושב הוא אם
 סיפוחיס- עמדה נקיטת על־ידי ההמונית

 בינו הברית את לבטל הדבר עלול טית,
 אשר מע״י, של הוותיקה הצמרת לבין
שלה. מעמודי־התווך אחד הוא ספיר

 עיקר שכן מזון־למחשבה, לאלון תספק זו הבהרה
 מהצמרת דווקא לו בא דיין, משה עם בהתחרות כוחו,

ספיר. ומפינחס הוותיקה

אלמוגי אנשי כל
 במשרד־ הנעשה על נרגזים וגילויים זעזועים צפויים
 החדש, שר־העבודה עשה שבתחילה למרות העבודה.

 מראשי כמה כנם על ישאיר כאילו רושם, אלמוגי, יוסף
 רגליהם את למעשה דחק הוא מקודמו, שירש המשרד

וחתירה. אמצעי־לחץ מיני בכל
מנא קבוצה עתה משתלטת המשרד על
החז הזרוע איש מהיותו עוד אלמוגי, מני
בחיפה. קה

 נגד המהנדסים
משכרם ניכויים

עלו והארכיטקטים, האינג׳ינרים אגודת
משרדי■ נגד אירגוניים אמצעים להפעיל לה

מתכ של משכרם 10ס/ס לנכות המוסיפים הממשלה,
 שהוקמה ידע״ יצוא לעידוד ״קרן לטובת פרטיים׳ ננים
מעולם. למעשר, הופעלה ולא המיתון, בימי

ממ משרד נגד נסיונית תביעה הגשת צפויה כמקביל
 התיכנון ממשרדי אחד מצד הניכוי, להחזרת שלתי

 תיכנון הממשלה עבור המבצע בתל־אביב, הגדולים
בנייה. עבודות

אונאסיס עם שותפות
 ז׳קלין נישואי על כועס אל־על בחברת מישהו אם
 לנהל לו יפריע לא זה אונאסיס, לאריסטוטל קנדי

 חברת עם במיוחד: היווני. המיליונר עם טובים עסקים
לאונאסיס. השייכת אולימפיק, התעופה

 כץ התקיימו כבר ראשונים גישושים
 של הפעלתם לקראת החברות, שתי נציגי

לשי שיוכנסו ",747 ״בואינג הענק סילוני
ש האפשרות, נבדקת שנתיים. בעוד רות
בשו אלה מטוסים יפעילו החברות שתי

 מארצות־ מלאה תפוסה לוודא כדי תפות,
וללוד. לאתונה הברית

 המפד״ל צעירי
לתקווה ממשיכים

 עסקנים מצד מחודשת התקפה צפויה
 המנגנון בוגרי חלקם המפד״ל, של צעירים

ברא המפלגה, הנהגת על בעיירות־פיתוח,
שפירא. חיים כדטה השר שות

להצ שלא שפירא, הססנות ״נגד ההתקפה: סיסמת
 המשוחררים.״ בשטחים מיידית להתנחלות לתביעה טרף

ההת בשאלת ההכרעה בעיכוב שפירא תמך כידוע,
 לניגוח. מתאים כנושא לצעירים נראית ועמדתו נחלות.
 מאז זמנית שנידחה המאבק, להתחדשות האמיתי הרקע

 על.עמ־ מאבק הוא המפד״ל, בוועידת שהושג שלום־הבית
לכנסת. הבאות הבחירות לקראת דות־כוח

 תובע לבון
מוגדר תפקיד

 מהבידוד לצאת יסכים לבון פינחס אם עדיין ברור לא
 העבודה, במפלגת לפעילות ולשוב עצמו על שגזר

 פינחס העבודה, מזכיר של הפומבית פנייתו למרות
לפעילות. לשוב אליו, ספיר,

חז כי רמז לבון, עם שהתנהלו במגעים
מפלג לגוף בצירופו מותנית לפעילות רתו
מוגדר. תפקיד וקבלת מרכזי תי

 לבון, של תביעתו את למלא עשוי שספיר לכך רמז
 תקף בו בדבר, לבון עם הראיון בפירסום מוצאים

 בדיעותיו ותמך מאשכול, הסתייג דיין, את בחריפות
ספיר. פינחס של

חפירות
תל־אביב ברחובות

חפי על־ידי המבותרים הרחובות מספר
הדו החשמל, הברת יגדל. בתל-אביב רות
 ניכר מספר לביצוע הוציאו והעירייה, אר
 כאשר תת־קרקעית, לצנרת מיכרזים של

 הצנרת את ולהניח להספיק היא ההוראה
הבחירות. לפני

 אשר הדואר, יבצע חפירות של במיוחד גדול מספר
 בפיגור; נמצאות שלו לכבלי־טלפון הצנרת הנחת תוכניות

בהתחייבו עמד שלא קבלן עם הסתבכות עקב ניכר,
שנקבע. במועד העבודות את לבצע הצליח ולא יותיו

זה. בעניין יוזמה לידיהם לקחת המקומיים היגים
 רב זמן לאחר שוב — ניכרת בירדן •

 להינתק עכר־הירדן תושבי מצד נטייה -
 בצודה זאת לעשות ניתן אם מפלסטץ,
מכובדת.

 רבים קורבנות שהפילו צה״ל, של פעולות־התגמול
 מחשבה, לידי העבר־ירדנים את הביאו ובכפרים, בערים

 עבר־ משלהם, קטנה במדינה להסתפק להם מוטב כי
השונ הפלסטינים, בגלל ללא־הרף להיפגע תחת ירדנית,

ובחוץ. בפנים בלי־סוף צרות להם והגורמים אותם, אים
מהי בצורה להבשיל עשויות אלה מגמות

 הצד מן המתאים העידוד יבוא אם רה,
 הדוגלים בצמרת החוגים אולם הישראלי.

הממשלתי. בדרג בתמיכה זוכים אינם בכך
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 הידברות בעד הרצוג
הפלסטינים עם

הצ הפרשן שהיה מי הרצוג, חיים במילואים האלוף
 ומראשי במלחמת־ששת־הימים, קול-ישראל של באי

 במורח- פיתרון במציאת התומכים אחד הוא רפ״י,
הפלסטיני. העם עם הידברות תוך התיכון

המדי לדעתו כי הרצוג, גילה לאחרונה
 להיות צריכה הפלסטיני לעם ביחס ניות

 יושג שיושג, שההסכם הנחה תוף מכוונת
יש תיאלץ שלבסון? אפילו, וייתכן דרכם,

 ה־ אירגוני נציגי עם לשיחות להגיע ראל
טירור.


