
 השביעית הכנסת
האחרונה

מיו ועדת־חקידח שר רהקמתה ככר הביאה
 אחרי עד יעוכב מסקנותיה שפירסום חדת,

הכהירות.

 ראש-עיר יהיה לא
ברמאללה אחר
 אחרי רבות בעיות צפויות ברמאללה הצבאי למימשל

זארו. נאדים ראש־העיר של לירדן גירושו
 על העיר תושבי של תגובותיהם לאור

מקו גפכד יימצא כי להאמין קשה הגירוש,
 המגורש של מקומו את למלא שיסכים מי

ראש־העיר. תפקיד את ולמלא
 כל עם ישתף־פעולה לא העירוני שהמנגנון גם נראה

בעיר. השירותים את להפעיל שינסה גוף
 הקרוב בעתיד להפוך רמאללה עשויה מכך כתוצאה

המערבית. בגדה בעייתית לעיר

 הערביים העסקנים שאחד מבלי יום, כימעם עובר אין
 בין ההתחרות תוצאות על להתלונן בא אינו מע״י של
חבושי. ויעקב כהן יעקב המרכזיים, העסקנים שני

 מערכת־ ניהול על בילעדית שליטה דרשו השניים
 לשני הארץ חולקה לבסוף אך הערבים, בין הבחירות

 ממלכתו הוכרזה צפונה אל־פחם מאום איזורי־השפעה:
 ובן־ מחיפה, שרות־התעסוקה איש חבושי, יעקב של

 נקבע דרומה אל־פחם מאום אלון; יגאל של חסותו
 הערבית המחלקה ראש כהן, יעקב של איזור־השפעתו

ההסתדרות. של
 המקומיים, העסקנים מן כמה לטענת

ש ומתקציכיה ממירצה חלק לפחות מופנה
 צפון כין מלחמה כניהול הערבית המחלקה

 מופנים יהיו שהמשאבים כמקום ודרום,
המפלגות. וביתר כרק״ח למלחמה

£3

ניכרת ירידה
התיירים במיספריחסיות בבחירות

 המסקנות לאור לחלוטין, ברור כימעט
 הגדולות, המפלגות עסקני בקרב שהתגבשו

 האחת־ הן השביעית לכנסת הבחירות בי
היחסיות. הבחירות כשיטת שייערכו נות

 ועדות החלטות בעיקבות שאירעו הבזיונות לאור
 צמרת אנשי גם השלימו השונות, במפלגות המינויים
 אישיות, אזוריות לבחירות הזמן כל שהתנגדו העבודה,

 אם הבחירות. שיטת את לשנות שיצטרכו הרעיון עם
 בכנסת מוחלט רוב לקבל המערך של תקוותו תתאכזב

וההח הגמל, גב את שישבור הקש זה יהיה השביעית,
 ללא כימעט תתקבל הבחירות שיטת שינוי על לטה

זו. במפלגה התנגדות

 להתקרב מנסה הממשלה
הפלסטיניים למנהיגים

 גולדה ראש־הממשלה של המוחלטת כפירתה למרות
 הממשלה כי סימנים ישנם הפלסטינית, ביישות מאיר

 דרך למצוא ולנסות זו לבעייה יחסה את לשנות עומדת
פלס ביישות המצדדים הערביים המנהיגים עם להידבר
טינית.

 האחרונה כהצהרתו רואים לרך סימנים
 ובראיון אלון, יגאל ראש־הממשלה סגן של

 משה הגדה, לענייני הממשלה יועץ שהעניק
 ״אל־ כערבית הירושלמי לעיתון ששון,

 השאר, בין ששון אמר זה בראיון קודם׳/
 ב־ התומבים בגדה מנהיגים יימצאו אם כי

 מובנה הממשלה תהיה פלסטינית, יישות
בהצעותיהם. ולדון להם לשמוע
 כנראה תבוא ששון של לקריאתו ראשונה היענות

 שישיב שחאדה, עזיז הפלסטיני הערבי המנהיג מצד
באל־קודס. שיפרסם במאמר לששון

 מועמד יעקבי גד
שר־הביטחוו לסגו

 כמשרד־הביטחון, הצפויים השינויים אחד
 צבי רב־אלחל במקום הבחירות: אחרי

יעקבי. גד יבוא צור (״צ׳רה")
 פלג מטעם השביעית לכנסת בחירתו אשר יעקבי,

 שר־הביט־ סגן יתמנה למעשה, מובטחת במערך רפ״י
 יבצע דיין, על האחוזים מאת בכל הנאמן כאיש חון.

 שעש־ כשם השטחים, בכל עליו, יוטל אשר כל יעקבי
שר־החקלאות. דיין היה כאשר זאת

 שינוי על שרמז בעת נתן, שדיין ההסבר
 נתח על חולש שמשרד־הביטחון מכיוון :זה

שה רצוי המדינה, מתקציב גדול בל-בך
כלכלן. בידי נתון יהיה ביצוע
 איש־ של מעמדו את השאר, בין יחליש, זה מינוי

קשתי. משד, הכללי המנהל המשרד, של המשק

 שחיתות שערוריית
תל-אביב בעיריית

 פיצוצה את הבחירות לאחרי עד לדחות מאמצים נעשים
 של המוסדות באחד שהתגלתה שחיתות שערוריית של

תל־אביב. עיריית
מוסד, אותו של למנהלו הקשורה הפרשה,

 עסקני ביו מאבק
במע״י הערבים

 הפכו המערך של הערבית המחלקה בצמרת המריבות
ה הבוחרים בעיני למגוחכות הפועלים מפלגות את

ערביים.

 מבחינת קריטי חודש להיות עלול הנוכחי החודש
 שצפו לתחזיות, בניגוד בארץ. המבקרים התיירים מיספר
 לחודש בהשודאי, התיירים במיספר בלבד מועטת ירידה

בייתר. תלולה ירידה עתה מסתמנת אשתקד, המקביל
ש ספטמבר, בחודש ככר החלה זו יריה

 בצורה תתבטא והיא החגים, חודש היה
החודש. קיצונית

 אשכול גס
 חלקה רוצה

 בפנתיאוו
האומה גדולי

 מנהיגי שכחו המדיניות והבעיות הבחירות בקלחת
 חודשים מיספר לפני רק היתה אשכול מרים כי המדינה
 פטירת שמאז מרים, אבל המדינה. של הראשונה הגברת
 כל ע״י כימעט נשכחה אשכול, לוי ראש־הממשלה בעלה
 עדייו בעלה, בחיי קירבתה את שחיפשו העסקנים אותם

 המנוח', בעלה של לזיכרו נאמנה נשארה היא שכחה. לא
בעתיד. גם כך להישאר ומתכוונת
 לקבור בצוואתו הורה הוא אשכול לוי נפטר כאשר

 זו מישאלה הכינרת. שלחוף ב׳, דגניה בקבוצתו, אותו
 היה ניתן לי שונים שיקולים בגלל שכן קויימה, לא

לוי . ממלכתית הלוזיה לקיים
 לא הרצל, שבהר האומה גדולי בחלקת נקבר אשכול

 שפרינצק. ויוסף קפלן אליעזר של מקבריהם רחוק
סו היתר, לא ממשלתי בדרג כך על שנפלה ההחלטה

 עצמותיו את להעביר אפשרות בחשבון לקחה היא פית•
 שנתיים, או שנה כעבור הזמן, בבוא אשכול לוי של

שביקש. כפי ולקברו לדגניה,
ה המוסדות לכל כבר הבהירה אשכול מרים אולם
 עוד תוקף. בכל להעברה תתנגד שהיא בדבר נוגעים

להע הסכמתה את תיתן לא שהיא רק לא מזאת: יותר
 גם תובעת שהיא אלא לדגניה, אשכול קבר את ביר

בעלה. של קברו ליד חלקת־קבר לה לשמור
 אינו הרצל הר שכן, ומסובכת. עדינה היא הבעייה

 לרכוש יכולה אינה אשכול ומרים פרטי, בית־קברות
בית־הקברות שטח אשכול. לוי קבר ליד קבר אחוזת

אשבול מרים
 החייל להנצחת והוועדה ולמשרד־הביטחון, לצה״ל שייך

 יאיפה. שם יקבר מי הקובעת היא במשרד־הביטחון
 כה עד זה. גוף בפני הובאה אשכול אלמנת של תביעתה

 ליד פנים, כל על לתביעה. בקשר החלטה נפלה טרם
 של צידיו משני פנוי המקום נשאר אשכול של קברו

הקבר.
 להיקבר תביעתה על אשכול מרים תעמוד אם אגב,

להי רצונה אי על הדבר יעיד בעלה, ליד היום בבוא
 לאשה, רשות אין היהודית המסורת לפי בשנית. נשא

 בעלה ליד להיקבר בעלה, מות אחרי בשנית הנישאת
הראשון.




