
 הצדדים שני כי אם ניכרת, הדעה הלה
זאת. מעלימים
 ושמועות כתבות בגלל ישראל, על כועסים הגרמנים

 לרכוש שמבקש כמי של, שר־החוץ, את שתיארו
(הדמוק הקטנה, למפלגתו ואנטי־שמיים נאציים קולות
בשלטון. זוטרת שותפת שהיא החופשית), רטית

עיתונאי של כתבה זכתה רם לפירסום

עומ ב״התנדבות״, עתה הנגכה הפוליטי
למס-חובה. להפכו ההסתדרות ראשי דים

ה כאישור כחוק, שינוי יחיים הדבר
כנסת.
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הקליטה במשרד  בו ״נורמליזציה׳׳, הביטוי על מרוגזת מצידה ישראל
 גר־—ישראל יחסי לגבי הגרמני משרד־החוץ משתמש

 —וגרמניה ברית־המועצות—גרמניה ליחסי בדומה מניה,
 אינם נרדפי־הנאצים, רובם ועוזריו, ברנדס ארצות־ערב.

 במו ישראליות, לתעודות־הכשר זקוקים שהם סבורים
קיסינגר. אנשי

_'\
 לתפקיד כניסתו עם החליף, פלד נתן שהשר אחרי

 גבע, יוסף (מיל.) אלוף המשרד, מנכ׳׳ל את שר־הקליטה,
נוספים. שינויים צפויים

 — ציבורית התקוממות
גולדה בשיקולי גורם

 מאיר, גולדה אצל הכף את שהכריעו השיקולים בין
פנימי. שיקול גם היה

ל שחלו לתנודות כיותר רגישה גולדה
 מתן כי לה והתכרר הקהל, כדעת אחרונה
 היתה רוג׳רם, לתוכנית שלילית תשוכה
מע שהיתה ציכורית להתקוממות גורמת
גולדמן. פרשת את כצל מידה

 ויותר יותר מודאגת גולדה הפכה האחרונים בחודשים
והאינטלי הנוער בחוגי למדיניותה ההתנגדות מסימני

 מילא — האמריקאי הלחץ על נוסף — זה וגורם גנציה
בשיקוליה. חשוב תפקיד

 לגולדה הודיעו הקהל לדעת המומחים
 דעת כקרם הסיפוח כחסידי התמיכה כי

אפסית. היא הקהל,

 עירוניות קואליציות
רקלהתפ עלולות

 מממשלת לפרוש גח״ל החלטת כעקכות
 ממיספר לפרוש גח״ל עלול הלאומי, הליכוד

 משתתף הוא כהן עירוניות, קואליציות
המערך. עם יהד הערים כהנהלות

 בגין של הצהרתו למרות לאופוזיציה, גח״ל פרישת
 פירושה אחראית, אופוזיציה להיות מתכוונת היא כי

 ינסו גח״ל אנשי המערך. על טוטאלית מלחמה הכרזת
 השטחים, בכל המדינה ניהול את המערך על להקשות

 יסרבו המוניציפאליים, ובמוסדות בהסתדרות בולל
בקואליציה. הם בהן ערים באותן באחריות להשתתף

צפוי
אמריקאי מילווה

 הענקת שוקלת ארצות־הכרית ממשלת ~
 שיכסה למדינת-ישראל, חד-פעמי מענק

 ה־ התקצים לשנת הממשלה גדעון את
•טוטפת.

 אחוז-חסימה
בהסתדרות גם

 והנהיג כן־אהרון יצחק עם וגמור מנוי
אהה, אהוז ■טל אחוז־הכימה כהסתדרות גם

 לריבוי מביא אחוז־חסימה חוסר כי סבור בן־אהרון
 בחלק לזכות תקוזה מתוך קטנטנות, רשימות הקמת

הפוליטי. במס
מ בפחות שזכו רשימות שתי בהסתדרות יש כיום

עד ורשימה ריפתין של ברית־השמאל — אחד אחוז
הפוליטי. מהמס נהנות שתיהן תית.
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 — הפוליטי המס
חובה מס

 מחרות כהסתדרות, המפלגות שכל אחרי
כמס תמיכה רשמית הכיעו רק״ח, ועד

 ה־ אחד הוא להחלפה הראשון המועמד
 סידרי שסכיכ כמשרד, הכפירים עוכדים
 האחרונים, כחודשים רינונים היו עבודתו

 שפסקה פנימית ועדת־חקירה הוקמה ואף
דרכו. כספיים אישורים יותר יעברו לא כי

 חדש מנהל
הפיס״ ל״מפעל

ית אורן, יצחק תל-אכיכ, עיריית גזכר
 ״מפעל למנהל הקרובים כחודשים מנה

 לנדאו מיכאל ד״ר של כמקומו הפיס״,
.75ה־ כן

 לבין ספיר פינחס שר־האוצר בין סוכם החילופין על
לנדאו. ד״ר

 המפד״ל בנציגות שינויים
? היהודית בסוכנות

 יושב־ראש שהיה מי שכטר, צכי הרב
 כארצות־הכרית, היהודי הנשיאים מועדון

 קרונה משה של מקומו את לרשת עתיד
 כיושכ-ראש היהודית הסוכנות כהנהלת
תורנית. לתרכות המחלקה
 משא־ומתן שכטר הרב ניהל בארץ, האחרון בביקורו

 במקומו הסוכנות להנהלת לכניסתו המפד״ל ראשי עם
 חריפה ביקורת התעוררה המפד״ל שבחוגי קרונה, של
עומד. הוא יה המחלקה בראשות פעילותו על

 תשאיר הממשלה
פתוחים התיקים את

ה את תשאיר שהממשלה לוודאי קרוב
 או לחזור, לגח״ל כפיתוי פתוחים, תיקים

לכד. ולחזור להתפלג לליברלים
 כלהלן: לוזדאי קרוב זמנית, התיקים ימסרו זה במיקרה

 תחבורה שרף, לזאב או ספיר לפינחס ותעשיה מסחר
 קול, למשה פיתוח הלל, לשלמה דואר פרס, לשמעון

שר. כסגן שערי יהודה עם

בחרות בגין נגד מרד
 צירי 120 מתוך כי היא המכרעת הנקודה

 התגבשה למעשה בגין. נגד הצביעו 20כ־ חרות,
 אילי שני עומדים שבראשה אנטי־בגינית, מחתרת בחרות

 ה־ קרמרמן, ח״כ וחתנו מרידור יעקב חרות, של ההון
ה איל כמו בממשלה, חרות ישיבת בהמשך מעוניינים

בן־עמי. עובד הליברלי הון
 הוא לפניה, העמידה זו שקבוצה המנהיג

 חברה כמנהל יסודר שבינתיים וייצמן, עזר
מרידוד. של כלכלית
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ביחסי הרעה
גרמניה—ישראל

המערבית וגרמניה ישראל כין כיחסים
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מין התמונה מצריים, ת לפני צולמה משמאל התמונה לרכיבה. בית־ספר שם ניהל שלוץ בעת בקהיר צולמה מי  שבועו
במצריים. כמרגל לתפקידו שנשלח לפני בצה״ל קצין היה כי גילו לו׳ן, את שטרן צלמי מצאו שם חיפה, ליד אחדים


