
ך קי גו תי
חדש גורם

 הפוליטיים: בחישובים
ספיר פנחס של מחלתו

 אח־ירה עתה שוררת והמפלגתית המדינית בצמרת
 שר־האוצר של בריאותו במצב שמקורה ודאות, אי של

ספיר. פנחס
 כבית־ לבדיקות תחילה שנפגם ספיר,
 - אחדים ימים כעבור שוב, אושפז חולים,
בבטן. גידול של ניתוח לשם חפעם
 למלוא לשוב השר יובל מתי לדעת קשה

פעילותו.
 במערכת המרכזי האיש רק אינו ספיר ופנחס מאחר
 בלתי־ מנהיג גם אלא המדינה, של והכלכלה הכספים
 המימסד, בקרב לסיפוח המתנגדים מחנה של מוכתר
האישי. למצבו חשובות מדיניות השלכות צפויות
המת של חדשה היערכות השאר: בין
 זאת בהיערכות הממשלה. ראשות על חרים

דיין. משה של מעמדו שיעור לאין מתחזק

 :למוסקבה ואשינגטוו
אחרונה שהות

 מגעים על ידיעה כל אחרי מקרוב לעקוב כדאי
המרחב. בעניין וברית־המועצות ארצות־הברית נציגי בין

 לשכנע אחרון מאמץ לעשות אומר גמרו בואשינגטון
 הנחה מתוך מוסכמים, לעקרונות להגיע מוסקבה את

מת ומצרים ישראל בין שהמצב מבינים הרוסים שגם
 אלה מדינות שתי בין רק לא מסוכן עימות לסף קרב
הגדולות. המעצמות שתי בין גם אלא

שהאמרי אומרים, דיפלומטיים דיווחים
 להמתין מוכנים שהם לרוסים יסבירו קאים
ממוס עקרונית לתשובה מוגבל זמן פרק
 תהיה אם - זה זמן פרק אחרי וכי קבה

 ארה״ב תחדש - שלילית הרוסים תשובת
 את ותבטל בישראל תמיכתה מלוא את

 שהיא לעזרה עתה העמידה שהיא הסייגים
לישראל. מגישה

 השקטה ההתנחלות
דיין של

 במוקד תעמוד בבית־אל השקטה״ ״הההתנחלות פרשת
בשטחים. ישראל מדיניות על חדש ויכוח

לש בדרן* לרמאללה, הסמוכה בכית-אל,
 שלא חדשה, עיר חודשים מזה מוקמת כם,

 בדו״חות ציון לשום או פירסום לשום זכתה
הממשלה. משרדי פעולות על

 משפחות לקליטת נועדה שהבנייה למרות
 במים- נעשית היא אין אזרחיים, ושרותים

 ב- השיכון משרד של הבינוי תוכניות גרת
 משרד-הביטחון, לה אחראי ירושלים. איזור
 השראתה שקיבלה בתוכנית ידועה והיא

דיין. משה משר־הכיטחון הישירה
ההתנח מימדי על בהרבה עולים זאת התנחלות מימדי

בחברון. לות

סערות
העבודה בחזית
 לחודשיים יחסי-העכודה כשטח התחזית
קודרת. הקרובים:

 עיסקת־ של הממשית תוצאתה כי עתה, כבר ברור
כוח־הקנייה. של מורגשת־למדי הורדה תהיה החבילה

 שיוגדרו לשביתות, הדבר יגרום רבים במקומות־עבודה
בפראיות. ההסתדרות על־ידי
פוע מרי בפני תעמוד וההסתדרות המצב, יחמיר אם

 הדדיות ולהאשמות למתיחות יגרום שהדבר ייתכן לי,
 המזכיר עם ובעיקר ההסתדרות, ראשי לבין האוצר בין

בן־אהרן. יצחק הכללי
 לא הממשלה תהיה: ההסתדרות טענת

 הרבה עלו והמחירים בהבטחתה, עמדה
 חישוב בעת בחשבון שנלקח למה מעל

הסבם־החכילה.

 יגמור ״עזר
!״לסקוב את

 לבין וייצמן עזר שר־התחבורה בין התנגשות צפויה
לסקוב. חיים הנמלים רשות מנהל

 הביע המעיד, צמרת של פנימי בדיון
 ״עזר בי דעתו, את המרכזיים השרים אחד

או חודש־חודשיים". תלד לסקוב עם יגמור
 שעזר בכך, נבואתו את הסביר שר תו

 נחשב לסקוב בעוד חרות, איש הוא וייצמן
לרפ״י. כמקורב

 הם מיקצועיים־מינהליים ששיקולים להניח יש אולם
האישים. שני בין החרפת־יחסים לגרור העלולים

 טלוויזיה אנשי
הארץ את עוזבים

 מספר של הארץ מן ירידתם צפוייה
טלוויזיה. אנשי של גדול

 בעיק־ ,הגדולה השחיטה של הראשונה התוצאה זוהי
המיכרזים. ועדות של וההורדות־בדרגה הפיטורים בות

 שבאו אנשי־מיקצוע רק לא נמצאים היורדים בין
 מיקצועם את ולמדו שצמחו ישראלים גם אלא מחו״ל,

הישראלית. בטלוויזיה
 בפני הרמטית נסגרה הדלת כי ברור, זאת לעומת

 שהתפטרה אחרי לטלוויזיה. סטיוארט גלוריה של שובה
 לקריין . לה הוצע משכורתה, הורדת על עלבון מתוך

הופעה. לכל תשלום תמורת בקבלנות,
 - להופעה ל״י 50 - שהוצע התשלום

________________גלוריה. על-ידי נדחה

 :מספרד ייבוא
בניין פועלי

תוכ להפעיל ההכנות עתה נשלמות במשרדו■,שיכון
 בפו־ המחסור בעיית את לפתור שמטרתה מיוחדת, נית

עלי־בניין.
 חוזים על־פי שיעבדו מספרד, פועלים להביא התוכנית:

שנתיים.
 כ־ השיכונים כבניית בעיקר יעבדו הם

הב המזרחית. בירושלים הצרפתית גיבעה
 ערביים, כפועלים כמחסור נתקלת שם נייה
ה העיר מפועלי חלק של בהתנגדות וגם

שמטר בשיכונים לעבוד המסרבים מזרחית
העיר. את לייהד תם

 מיסים או חסכון במקוום
מהממשלה בסח יותר

שמשל האחיד המם את להעלות ההצעה
תתממש. לא ההסתדרות חברי מים

 של הכספית המצוקה על להקל נועדה זו הצעה
 העובדים שכר על הלחץ בגלל אולם הזזעד־הפועל,

 — לוי יהושע ההסתדרות גיזבר של התקיפה והתנגדותו
ההצעה. נגנזה

 נתח לעצמו ייטול שהוזעד־הפועל ייתכן זאת, לעומת
 גרעונה את שיגדיל דבר המס־האחיד, מן יותר שמן
קופת־חולים. של

 תמיכה המקבלת קופת־חולים, ההנחה:
הסובסיד הגדלת לדרוש תובל ממשלתית,

ה הגרעץ לכיסוי משרד־הכדיאות של יה
מוגדל.

 צפוייה סערה
במפ״ם

מפ״ם. בתוך לפרוץ עומד חמור פנימי סיכסוך
 בראיון בן־גוריון דויד ח״כ של גילויו הגורם:
 כלל מפ״ם הביעה לא מיבצע־סיני ערב כי עיתונאי,
חצי־האי. לכיבוש התנגדות
הש בהצגת רק מפ״ם אז הסתפקה בן־גוריון, לדברי

סיני, את לכבוש הממשלה מתכוונת אכן אם אלה
 זאת לעומת מפ״ם של הרשמית ההסברה

 על מראש ידעה לא כלל מפ״ם כי טענה
מוגמרת. עובדה בפני הועמדה המיכצע,

 בייחוד מפ״ם, חברי בין חמורה לתסיסה גרם הגילוי
הערבית. והמחלקה השומר־הצעיר קיבוצי בקרב

 ערביים מורים
בחירות יחרימו

להש הזכאים המזרחית, בירושלים הערביים המורים
 להחריף עלולים בארץ המורים להסתדרות בבחירות תתף
הבחירות. את

 הועברה מירדן למדי: פרוזאית הסיכה
שיש מביניהם אלה כי המורים, אל אזהרה
לק יפסיקו הישראלי, לגו,? בבחירות תתפו

לה הממשיכה הירדנית, משכורתם את בל
הזמן. כל אליהם מועברת יות

תוקם
ועדת־חקירה

 היום לאור שנורה שכם, תושב של הריגתו נסיבות
זו. למטרה שתוקם בוועדת־חקירה תבוררנה עוצר, בשעת
 של להקמתה שכם נכבדי גם לוחצים השאר, בין

זו. ועדת־חקירה
 מחוץ היה כאיטר נורה האיש טענתם:

העוצר. הוטל שבו לתחום

ררגסיים... תגרה אגזיר


