
 תקדים חסר לחץ
־־ ישראל על-
 בימים המתפרסמות הידיעות כל אחרי בזהירות עקוב

 ישראל על המופעלים האמריקאיים הלחצים על אלה
 אינן המתפרסמות הידיעות הפסקת־אש. הסכם לקבלת
 את באמת. מהמתחולל בלבד קטן טפח אלא מגלות
לפרסם. עדיין ניתן לא הפרטים מרבית

 הלחצים את להציג הנסיונות כל למרות
 שיגרתי בעניין ישראל על האמריקאיים

 ממי קריטית. שעה זוהי כו, לעמוד שניתן
 גורל* החלטות לקבל חייבת שלת-ישראל

הס לקבל הכורח מול שתעמוד לפני ליות,
 הסובייטים של הדדית בהסכמה כפוי, דר

והאמריקאים.

 החדש השר יהיה מי
? מפ״ם מטעם

 ברזילי ישראל במקום שר יהיה מי במפ״ם, הדיונים
 יהיה לא החדש שהשר הוחלט כבר נמשכים. שנפטר,

ח׳׳ב.
פלד. נתן הוא המפלגה מזכירות על המוסכם המועמד

הת המפלגה מרכז בקרב לעומת-זאת,
ש אפרת, אהרון למען רוב להתגבש חיל
 היסודות על יותר המקובל קיבוץ חבר הוא

 השמאל אנשי על וגם במפלגה העירוניים
 איש שהוא מכיוון לפלד המתנגדים בה,

 של דברה ועושה במפ״ם הימני הפלג
גולדה.

המרכז. על רצונה את תיכפה הצמרת הסיכויים:
 השר ואילו כשר־הבריאות יכהן שייבחר החדש השר

הקליטה. תיק את יקבל שם־טוב, ויקטור תיק, בלי

 מנב״לים למינוי הוועדה
 הסתייגה, -

אישרה — הממשלה
מש למנכ״ל למנות, החליט לנדאו חיים שר־הפיתוח

חברה. מנהל שהיה ),28( ורדי יוסף את רדו,
מי לאשר שתפקידה הציבורית, הוועדה

 ממשלתיים, במשרדים מנב״לים של נויים
 ורדי, של הצעיר מגילו הסתייגות הביעה

המנכ״לים. בקרב תקדים לו שאין
 ממנכ״ל מסתייגת שהוועדה הראשונה הפעם זאת
 בין חשאי הסכם שקיים למרות שר, על־ידי שהוצע
 מי את משרדם למנכ״ל למנות יכולים שהם השרים,

בוחרים. שהם
ה את הממשלה אישרה הוועדה, הסתייגות למרות

מינוי.

 זכויות מכר דייו משה
עצמו על טלוויזיה לסרט

 סירטוני־ הסרטת להתיר כה עד לסירובו בניגוד
 שר־ נעתר מיסחריות, חברות על־ידי אודותיו, טלוויזיה
הסרטה לחברת והתיר לאחרונה דייו משה הביטחוו

 מופיע הוא בו קצר, טלוויזיה סרט להסריט אמריקאית
בעצמו.

 (״מריש״) משה בידי נעשתה העיסקה
 המדינה, עובד כבר שאינו שלמרות פרלמן,

 הישראלית הקונסוליה שירותי את ניצל
 חברת עם המשא־ומתן לניהול בלוס-אנג׳לס

 המשא• של בסופו האמריקאית. ההסרטה
 סכום יקבל עצמו דיין שמשה הוסכם ומתן

 להם־ הסכמתו תמורת דולאר אלף 20 של
רטה.

 האריר טרם גררו הרב
צה״ל עם חוזהו
כאי השבוע, שהתפרסמו לידיעות בניגוד

 על לחתום גורן שלמה האלוף החליט לו
 ובכר נופפת, לתקופה בצה״ל קבע שירות
 הראשי רבה לתפקיד כניסתו את לדהות

 על גורן הרב חתם טרם תל-אביב, של
בצה״ל. שירותו להארכת חוזה

 טלוויזיה שידורי
מלוויינים

1972ב־ בישראל ייקלטו
 ב־ לצפות שנאלצו ישראליים, צופי־טלוויזיה רבבות

 באמצעות בכדורגל העולמי הגביע של הגמר מישחק
 המישחק את שהעבירה ביירות, של הטלתיזיה תחנת

 הישראלית הטלוויזיה על והתרגזו רטנו ישיר, בשידור
המישחק. של ישירה להעברה דאגה שלא

היש הטלוויזיה יכלה לא רצתה אפילו כי מסתבר,
 אין עדיין ישיר. בשידור המישחק את לשדר ראלית

 שידורי לקלוט המאפשר הקליטה מכשיר את בישראל
 היה אילו גם לוויינים. באמצעות המועברים סלוזיזיה
 קליטה באמצעות שידור דקת כל היתה כזה, מכשיר
ל״י. אלף 100כ־ לעלות צריכה מלוויין

להת יבולים הישראליים הטלוויזיה צופי
 האולימפיאדה מישחקי שלפחות ככד נחם

 להיקלט יוכלו ,1972ב- במינכן שייערכו
למח יהיה בבר אז ישיר. בשידור בישראל

ל מכשיר ישראל דואר של ההנדסה לקת
מלוויינים. טלווזיה שידורי קליטת

 איומים מסע
קשת סילבי נגד
 המנהלת קשת, סילבי העיתונאית נגד
 המפד״ל ח״כ נגד משפטית מערכה עתה
 הוצ־ על תביעה נגדה שהגיש רפאל יצחק

 מסע האחרונים בשבועות מתנהל את*דיבה,
ואיומים. הפחדות

 אנונימיים טלפוניים איומים יום מדי מקבלת סילבי
 לאחרונה נעשו כן בתה. ושלום שלומה על המאיימים

לדירתה. פריצה נסיונות שלושה
 דתיים חוגים נוקטים בה לזו אופיינית האיומים צורת

 כשם נגדם, ציבורית מערכה של מיקרה בכל קיצוניים
יהודי. מיהו פרשת סביב הסערה בתקופת גם שאירע

ס0י ו ו ו ס0ס ס * ס ו

 המחלקות במנהלי שינויים
הפועל בוועד

 קיסר ישראל המרכזת הודעדה חבר של מינויו עם
 ההסתדרות, של הפועל בוועד האדם כוח על כממונה
ה בהרכב בשינויים שיתבטאו זעזועים בקרוב צפויים

השונים. והאגפים המחלקות מנהלי של אישי
 מאחורי העומד בן־אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכיר
 השינויים, בביצוע תמיכה למעשה קיבל אלה, תוכניות

 עבודת את לבדוק כדי שמונתה סנדרסון, ועדת מדו״ח
שלוחותיו. לכל הפועל הוזעד
 התערה מזכיר תפקיד הפרדת הצפויים: השינויים בין

 עד שהיה והשירותים, המשק מנהל מתפקיד המרכזת
 שפרש אבן־זוהר, שמחה בידי אחד, כתפקיד נתון, כה

לגימלאות.
 מועלה המרכזת הוועדה מזכיר לתפקיד

 ההסתדרות, של הנוכחי הדובר £ל שמו
 נמתחת חודשים במה שמזה סולר, שמואל

תד ליצור מצליח שאינו על ביקורת עליו
הווע ולעבודת למזב״ל יותר חיובית מית
המרכזת. דה

יש את זה לתפקיד למנות בן־אהרון שואף במקומו
 היומון ומכתבי ירושלים, פועלי מועצת דובר כהן, ראל
בבירה. דבר
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