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 אפשרות מבררים
חדשות בחירות לעריכת

 כקשר הבירורים החלו המעיד בצמרת
 בעתיד חדשות כחירות לעריכת לאפשרות

 מן הנסיגה של האפשרות רקע על הקרוב,
 בי טוענים המעיד משרי במה השטחים.
 ואף תובל לא הנוכחי, כהרבבה הממשלה

 לפני מהשטחים נסיגה לבצע רשאית, אינה
מהעם. מנדט על־כך שתקבל

 תוכנית בעקבות לסגת ישראל תיאלץ וכאשר אם
 הממשלתי מהמשבר שכתוצאה ברור כימעט רוג׳רם,
 המערך המערך. ביוזמת חדשות בחירות ייערכו שיפרוץ

 מחשש גח״ל, פרישת אחרי הנסיגה את לבצע יסכים לא
 שלטון המשך בסיכויי תפגע בחירות ללא שנסיגה
בעתיד. המערך
 המעיד, ביוזמת שנעשו סקרים לפי

 מוחלט שרוב המעיד שרי כיום משוכנעים
 •טל בסיכוי שתלווה בנסיגה יתמוך העם •טל

שלום.

 במעורבות ניכרת החמרה
הסובייטית הצבאית

 מעידים לאחרונה, שנתגלו שונים סימנים
מדי לפתרון נכונותה עם ככד שבד על־כך

 השלום מיתקפת ועם במזרח־התיבון ני
 ההסלמה את ברית־המועצות מגבירה •טלה,

התעלה. באיזור הצבאית בפעילותה

 מונעת הממשלה
מהעם מידע
 להם שהיתה וחדשות, חשוכות עובדות

 של והחלטותיה דיוניה על ניכרת השפעה
 לתוכנית לתגובתה בקשר השבוע הממשלה

 מאזרחי הממשלה על־ידי מועלמים רוג׳רס,
ישראל.
 לאזרחי להמחיש עלול היה שפירסומן אלה, עובדות

 לפירסום. נאסרו ישראל, של מצבה חומרת את המדינה
 שהתייחס בכנסת, השבוע אבנרי אורי של מדבריו קטע

הכנסת. מפרוטוקול נמחק אלה, לעובדות

 חמורה ביקורת
רביו של הערכותיו על

מת המדיני, במישור האחרונות ההתפתחויות נוכח
 שגריר על הממשלה שרי ביך חמורה ביקורת גבשת

רבין. יצחק בארצות־הברית, ישראל
 וני* ההערכות בי טוענים מהשרים במה

 לידיעת שהובאו כפי רבין, של תוחי-המצב
 למה בעיקר ומטעים, מוטעים היו השרים,

 ולמהלכיה ארצות־הברית לעמדת שנוגע
רוג׳רס. לתוכנית בקשר הצפויים

 הנצ־ ״ימטכ״ל בנוסח: התבטא אפילו מהשרים אחד
 רבין על המגינים אלד, הנסיגה.״ לשגריר הפך חון

 לטכסיסים נסיונו, בחוסר קורבן, נפל הוא כי טוענים
 אחרי כי טוענים מתנגדיו האמריקאים. של דיפלומטיים
 הערכותיו סמך על מדיניותה את קבעה שהממשלה
עליו. להגן כדי זה בתירוץ אין המוטעות,

 עומד איפה
? דיין משה
 מה איננה המערך ראשי בדיוני המכרעת השאלה

 כי רוג׳רס, לתוכנית ביחס גח״ל, ראשי יעשו או יאמרו
דיין. משה של עמדתו תהיה מה אם

 רמזים מיפפר נתן האחרונים בשבועות
 גישה מגבש הוא זו: עמדה על ברורים
 עם להיטלים מובן יהיה ומפוכחת, מעשית
נסיגה.
בני ,כי הסובייטית. המעורבות לכך: העליונה הסיבה

 מסויימים, אישים של חסרות־האחריות להכרזותיהם גוד
סוביי מיתקפה מול לעמוד ישראל של יכולתה בדבר
 של המיגבלות הן מה שר־הביטחון יודע ישירה, טית

כזה. עימות של במיקרה צה״ל
האמריק אם סגור: בפורום שמסר כפי

 אנחנו מה - התעלה לפתיחת מוכנים אים
לעשות? יבולים

 במועצת המיוצגות המפלגות לפי המורכבת הדתית,
הד המפלגות לחברי 51/״0 של רוב להיות צריך העיר,
 האחרות הדתיות המפלגות שאנשי נראה עתה תיות.
 המועצה חברי שאר עם אחת יד יעשו למפד״ל מחוץ

ויינשטיין. של להדחתו

מפעלים
* בשטחים הסתדרותיים

 ערכו הסתדרותיות, לחברות השייכים כלכלה אנשי
 לבדוק כדי ובגדה, ברצועה מחקר האחרון בחודש

בשטחים. מפעלים של כדאיותם
לשי מפעלים על הצביעו בהמלצותיהם

 משומר פרי-הדר למיצי מפעלים דגים, מור
 את הגישו הם מיובשים. תמרים ולאריזת

 יהיה שיוקם הראשון והמפעל המלצותיהם
עזה. ברצועת דגים לשימורי מפעל בנראה

 ישראלי,שפירסם עיתונאי
1 לדין יועמד סודות,

ה את עתה מבררים כמשרד־המשפטים
 •טל לדין העמדתו של והכדאיות אפשרות

 כאשמת איתן אדווין הישראלי העיתונאי
המדינה. סודות גילוי

 ״העין בשם בצרפתית ספר בפאריס הופיע לאחרונה
היש הביטחון שירותי בפעולות העוסק תל־אביב״, של

 כולל טפסים, אלף 12ב־ כה עד שנמכר הספר, ראליים.
 בשום ולא בישראל לא מעולם׳ פורסמו שלא גילויים

בעולם. אחר מקום
הב השם כעל סופר מוצג הספר בכותב

 שני מסתתרים שמאחוריו איתן, מטיב דוי
 איתן אדווין הישראלי העיתונאי עיתונאים,
קיאו. איב מ״פיגרו״, הצרפתי והעיתונאי

 מונה בפאריס, אחרונות ידיעות כתב איתן, אדווין
 בפאריס ישראל שגרירות של ההודעות למנסח מכבר לא

בשטוקהולם. שנערך בקונגרס ישראל עיתונאי את וייצג

 הדתית המועצה יו״ר
 בירושלים

פיטורים בסכנת
 כירושלים, הדתית המועצה יושב-ראש

 להיות עלול ויינשטיין, יעקב ד״ר הרב
פני סיבסוכיס כעקבות ממישדתו, מודח
 ראש עם וחיכוכים המועצה חברי כין מיים
המו כונסה לא שבגללם קולק, טדי העיר
שנה. חצי מזה עצה

 אליזבטוויל קהילת רב שהיה מי ויינשטיין, הרב
הת המזרחי, של העולמי במרכז ועבד בדרום־אפריקה

המועצה בהרכב שנים. כשלוש לפני לכהונתו מנה

 לימוד־חובה
הערבית השפה של

 הלימודים משנת החל כי לוודאי קרוב
 בבתי■ ח' כיתות תלמידי יחוייבו הכאה,
 השפה את ללמוד בארץ, העממיים הספר

הערכית.
לא מייד נתקבלה השפה, של לימוד־חובה על החלטה

 חוסר בגלל נידתחה היא אך מלחמת־ששת־הימים, חר
 מספיק יש עכשיו כי קבע, עתה שנעשה סקר מורים.
 הוראת את להכניס הוחלט ולכן לערבית, טובים מורים
הלימודים. למחזור השפה

 הרצוג חיים
1 ״פז״ לניהול

 אייזיק סיר של נציגו הרצוג, חיים (מיל.) אלוף
 שתלפסון פז, של המנהלים מועצת וחבר בארץ ודלפסון
 לנהל המיעמדים אחד הוא ממניותיה, ניכר חלק מחזיק

 שנפטר שרמן, מאיר הקודם, המנהל במקום החברה, את
חודשים. כמה לפני

 סגן ביתן, משה החברה: לניהול נוספים מועמדים
 מסר, עודד (מיל.) אלוף־מישנה החוץ: משרד מנהל
הנ חבר יקותיאלי, ברוך לשעבר; ערד תשלובת מנהל
לאומי. בנק הלת

למען ההסתדרות מזכיר
ו״למרחב״ ״דבר״ מיזוג ......................................———————■—־—

 בן־אהרון, יצחק ההסתדרות מזכ״ל עם וגמור מנוי
ולמרחב. דבר הפועלים עיתוני שני מיזוג את לבצע

 לביצוע לחצו את האחרונה בעת הגביר בן־אהרון
 המנסה דבר, עובדי ועד עם נפגש הוא התוכנית.

 עומד הוא כי לו והסביר המיזוג, ביצוע את לדחות
בהקדם. יתקיים שהמיזוג כך על




