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 המדווח יהיה אלוו
אשכול של

סגו מאוחדת, חזית סביב להתלכד הדתי
 הסכמה תהיה לא כי במפד״ל חוגים רים

 דעת על תבוא לא עוד כל החזית ליצירת
 כל כהשתתפות ישראל, ואגודת פאג״י

השלוש.

 חדשים בוחרים אלה מאה
השביעית לכנסת בבחירות

 המקומיות ולרשויות לכנסת כגחירות
 למעלה ישתתפו השנה, בנוכסכר שייערכו

 מ־י כשיותר חדשים, גוהרים אלף 100מ־
הארץ. ילידי הם 609$,

 שכן הבחירות, מערכת על בוזדאי השפיע זו עובדה
 יתייצב הקלפיות פרגודי שמאחורי הראשונה הפעם זו

בארץ. וחונכו שגדלו צעירים של גד-ל כה מיספר

 עתה והנמצא הממשל־הצכאי משרדי מול
כשיפוצים.

 יוציא לא ״מעריב״
עיתוו-בוקר

בירו עיתון־בוקר להוציא מעריב ראשי של תוכניתם
בוטלה. שחרית, שייקרא שלים,

הק בעיות כעיקר היו להחלטה הסיבות
ב הכרוכים הקשיים כשל בהפצה, שורות
 קהל חוסר מפני החשש מירושלים, הובלה

 מפני וכן נוסף, לעיתון־כוקר פוטנציאלי
״מעריב״. - בעיתון־האב פגיעה

 של המיועד עורכו רוזנפלד, שלום אמר הביטול על
 יוציא הארץ כאשר שחרית את יוציא ״מעריב שחרית:

״נעילה את . . .

 אשר ההסכם של העיקרית המשמעות
 אשכול לוי ראש-הממשלה כין השבוע הושג
 אלון של הפקדתו היא אלץ, יגאל סגנו לבץ

האינ כולל האינפורמציה, מהימנות על
לראש־ שתימסר פורמציה
ולשרים. הממשלה

 אלון בפני ייפתחו זד״ תפקידו את למלא שיוכל כדי
 הבילעדי בתחומם כה עד שהיו אינפורמציה מקורות

 של הברוגז מישחק הסתיים בכך אחרים. שרים של
 נעשו מסויימות שהכרעות מהעובדה בעיקר שנבע אלון,

 מוסעים דיוזחים בלתי־מהימנה, אינפורמציה םמך על
אינפור למקורות גישה וחוסר ולשרים לראש־הממשלה

חסויים. מציה
 האחרון בשבוע המדיניים הדיונים באחד
 שר־הביטחון את ישירות אשכול האשים

 בעניין שולל אותו הוליד כי דיין משה
 היה אילו כי טען שדיין אחרי רק מסויים.

 הסכים נכץ, זה שאין נשבע היה דתי
 כמונח המונח את להחליף ראש-הממשלה

בפרוטוקול. אחר

 פשרה מסתמנת
במפד״ל במשבר

 לחוגי-הצעירים הציעה המפד״ל צמרת
 בוועד־ מקומות 26 להם להוסיף במפלגה

 שזבו לעשרה נוסף המפלגה, של הפועל
 ייצוגס את להעמיד ובכד בבחירות, בהם

הוועד-הפועל. מחברי 259$,על המיספרי
 התנגדותם, על המפד״ל צעירי יוזתרו זאת תמורת
 137 של למינויים רבני, בית־דין של בפסק־דין הנתמכת

 זכות־ בעלי כצירים המפלגה של הוועד־הפועל חברי
המפלגה. בוועידת הצבעה
 המפד״ל את לחלץ כדי המוצעים הפיתרונות אחד זהו

 ועידתה את לכנס יכולה ושאינה נקלעה, אליו מהמשבר
בה. מיוצגת תהיה לא שלה והצמרת הנהגתה כשכל

 זה, להסדר יסכימו שחוגי־הצעירים נראה
 מהמשבר מוצא מחפשים עצמם הם שכן

 במאבקם מפלגתם, את הובילו אליו החמור
כשנה. לפני שהחל השילטון על

 יוזמת המפד״ל
דתי מערד כינוו
 רשמיים לא במגעים פתחה הדתית־לאומית המפלגה

 ליזום במגמה האחרות, הדתיות המפלגות ראשי עם
השנה. הבחירות לקראת חזית־דתית

 המפד״ל שראשי הראשונה הפעם זו שאין למרות
 הפעם הנעשים המאמצים הרי דתית, חזית ליצור מנסים

 ההצהרות־שהוש־ לאור בעיקר יותר, ורציניים רבים הם
 העבודה מפלגת בין המערך כינון עם באחרונה, מעו

 לשון־מאזניים לשמש חדלו שהדתיים על־כך למפ״ם,
 ל־ שניתן הפעולה חופש גם הממשלתית. בקואליציה

 ההצבעה וחופש אישות לדיני הנוגעות בשאלות מפ״ם
 המערך את להחיש המפד״ל את מדרבן דת, בשאלות

הדתי.:
 של הוועד-הפועל בישיבת שגם על-אף

לציבור לקרוא הוחלט פועלי־אגודת-ישראל

 היום פינקס־הבוחרים. עריכת הסתיימה סרם בינתיים
 — הנוהליים ההליכים ותום ,20.3.69ב־ יהיה הקובע

הצי בפני פינקם־הבוחרים יוצג בו התאריך .17.6.69ב־
.30.7.69ה״ הוא ומ־גמר ערוך בור

 דו־מיפלסי צומת
בבית-דגו ייבנה
 בישראל הראשון הדדמיפלסי הצומת

 כביש עם אשדוד כביש בהצטלבות ייבנה
 המטראולוגי המכון ליד ירושליס-ת״א,

בכית-דגן.
 מהנדסי על־ידי לאחרונה הושלם הצומת תיכנון

המולי הטבעת כבישי ישתרעו בנייתו גמר ועם מע״ץ
 מאדמות חלק על גם לתחתון העליון המיפלס מן כים

שב בדחיפות הכיר העבודה משרד המט־אולוגי. המכון
הארו והשיירות התנועה פקקי נוכח זה, צומת הקמת

השיא. בשעות שם המשתרכות רבב של כות
ב המתוכנן, כפי תתחיל, הצומת בניית

הקרוב. קיץ

 בירושלים בתי־המשפט
חדשים למיבנים

 למיבנה הקרוב בעתיד יועבר העליון בית־המשפט
 בכך תיכנון. בשלבי עתה הנמצא ־,ר־הצופים, על חדש
המש מערכת של העליון המשפטי המוסד סוף־סוף יזכה

 במיג• הישן הבניין במקום הולם, לשיכון הישראלית פט
 על עונה אינו רב זמן שמזה בירושלים, רש־ד,רוסים

המוסד. דרישות
 ובית־המשפט השלום כית-המשפט גם

 בניין כאותו השוכנים כירושלים, המחוזי
 כית־המש- לבניין אחת, שנה תץ* יעברו,

השוכן המזרחית, כירושלים לערעורים פט

 אמריקאיים משקיעים
מידבר״ ״נאות את ירכשו

רכי על משא־ומתן מנהלים מארצות־הברית משקיעים
 של בניהולו הנמצא בבאר־שבע, מידבר נאות מלון שת

נראה בהצלחה, המשא־ימתן יסתיים אם הנכסים. כונס
 וחצי 3 עד 3 של סכום תמורת יימכר שהמלון
 ציודו וברכישת המלון בהקמת ל״י. מיליון

נוספים. ל״י מיליץ 5ב* בשעתו הושקעו
 מחובות נקי המלון את יקבלו האמריקאיים המשקיעים

 לפיתוח ל״י אלף 100 עוד בו ישקיע הנכסים וכונס
לידיהם. שיימסר לפני ושיפוצים

 המלחמה מחיר
האפיפיור—גסים

הקשו הגורמים מרבית מצד שנעשה הנסיון, למרות
 הראשי הרב של התקפתו את להשכיח בתקרית, רים

 נציגי נתקלים השישי, פאולום האפיפיור על נסים יצחק
זו. חמורה התקפה של בעיקבותיה בחו״ל ישראל
 הסנאטורים מיספר כי הסתבר השאר, כין

 הגינוי מן שהסתייגו ארצות-הברית, של
 מן קטן היה הביטחון, מועצת של פה-אחד

 עשרות לכמה פנו ישראל נציגי המצופה.
 אולם זו, להסתייגות שיצטרפו סנאטורים,

ב שהצטיינו - היתר בחיוב. נענו 19 רק
 אחרי בי השיבו - בעבר ישראל אוהדי

 להיענות מובנים הם אין נסים הרב התקפת
הישראלית. לפנייה
 ישראליים נציגים הכחישו אירופיות בבירות ואילו
 הראשי, הרב התקפת באה כאילו ההאשמה, את נמרצות

 מרוצה שאינו הישראלי, משרד־החוץ ביוזמת בעצם,
הודאתיקאן. מעמדת


