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 ספיר בחירת על הידיעה
דייו בביקור חבלה
הא בשבועון השבוע שפורסמה הידיעה

 של בחירתו-כביבול על ,,טייס״ מריקאי
 ),15 עם׳ (ראה לגולדה ביורש ספיר פגחם

 משה של בתדמיתו לפגוע כנראה נועדה
בי לקראת האמריקאי הממשל בעיני דיין
השבוע. כארצות־הכרית קורו
ה פירסום עיתוי את הממשלה בחוגי מסבירים כך
 דודו הישראלים, מכתביו מאחד לשבועון שהגיעה ידיעה
המפ צעירי ביטאון עורך ולשעבר העבודה איש הלוי,
 הכליל גלילי, ישראל לשר המקורב הלוי, רמזור. לגה

 השתתף גלילי שגם העובדה את המקורית בכתבתו
 נבחר־ שם רבינוביץ׳, יהושע בבית שנערכה בפגישה
 השמיט הטייס אך גולדה. של ליורשה ספיר כביכול

 את ביקשו בארץ אולם מהידיעה. גלילי של שמו את
 בארץ שנשאר העתק סמך על הידיעה על גלילי תגובת

 דברי את הכחיש גלילי גלילי. של שמו נכלל עדיין שבו
בידיעה. כלל מוזכר אינו שמו כי ידע ולא הטייס

 להבהיר היתה הפירסום מטרת בי נראה
 דיין, משה של ביקורו לקראת לאמריקאיים,

 בראש• אליו להתייחם יבולים הם שאין
יור יהיה הוא לא וני פוטנציאלי ממשלה

גולדה. של שה

 לקונוניות חזרה
חרות—מפא״י

 של בניצוחם וחרות, מפא״י של ד,קנוניות תקופת
 מלחמתי ערב שנסתיימה באדר ויוחנן אזניה ברוך

מחדש. עתה מתחילה ששת־הימים,
 וגח״ל׳ המערך עסקני בין החדש הפעולה שיתוף

 אלה מפלגות לשלוש להבטיח בא המפד״ל, בעזרת
המדינית. בזירה מוחלט מונופול

ל להסכים יבולה אינה שחרות מכיוון
 פילוג של הסבנה בגלל אישיות, בחירות

 החדשה הקנוניה לובשת הליברלים, עם
 החסי- אחוז את להעלות נסיון של צורה
 ה־ והמרכז ל״ע את שיחסל כצורה מה,

 ופא״' אגו״י, את גח״ל) (לטובת חופשי
 (לטו■ ורק״ח מק״י את המפד״ל) (לטובת

 (לטובת החדש הכוח ואת המערך) כת
. בולם).

 אחים מלחמת יש שעה שבאותה היא במצב האירוניה
כ הגדולות. הסיעות שלוש כל בתוך ולמודת לחיים

 במפד״ל ספיר, יוסף נגד חרות סוכני פועלים ליברלים
 מלחמת מתקרבת ובמערך הגושים מלחמת התחדשה
לשיאה. היורשים

 יפרח, יונתו ת״ב
 מתפקידיו יתפטר

הציבוריים
 יביאו יפרח, יונתן נגד שהועלו האשמות

 בראש מכהונתו להתפטרותו לוודאי קרוב
בחכר-בנםת. ומתפקידו שדרות מועצת
 לתקופה יפרח יישלח להתפטר, הסכמתו על כפיצוי

באפריקה. לשליחות ארוכה
 שנערכה סודית בישיבה סוכם בך על

בהש כתל-אכיב העבודה מפלגת כסניך

אליאב. אריה העבודה מזכיר של תתפותו
נשמ חריפים, דברים חילופי מלזזה שהיתר, הישיבה׳

 דנו שבכלל הכחיש העבודה מפלגת ודובר בסוד, רת
בנושא.

 להזדמנות עתה מחכים ההכחשה, למרות
ההתפטרות. על לציבור להודיע בדי נאותה

 ויפתח זר מטבע המדינה לקופת יכניס גבוהה, וברמה
התיירות. ענף את

 העלמת־מס על חקירה
ידוע עורד־דיו של

 — סטודנטים קבלת
בשנה פעמיים

קב לשיטת יעברו בארץ, גבוהה להשכלה המוסדות
 על תקל זו שיטה בשנה. פעמיים סטודנטים לת

שנכש מועמדים ושל משוחררים חיילים של כניסתם
לכן. קודם מיון בבחינות לו

 האקדמאי המוסד שהוא בחיפה, הטכניון
 הראשון יהיה כארץ, ביותר הסלקטיבי

נקו שיטת ינהיג והוא זו לשיטה שיעבור
בלימודים. צבירה דות

 על בחקירה פתחה מם־הכנסה של החקירות מחלקת
ידוע. עורך־דין של העלמת־מם

 עורך־ אותו קיבל החוקרים, טענת לפי
 מעבריין ספרות, ארבע כן כסך סכום דין

 לעבריץ עורך־הדין נתן כתמורה הגן. עליו
 נרשם גם זה וסכום ל״י, 50 סך על קבלה

 סיבסוך כעיקבות שלו. החשבונות כספרי
 עורך־הדין על העבריין הלשין השניים, בין

כחקירה. שפתחו המס שילטונות בפני
 לערכאות תגיע ולא תחוסל שהפרשה לוודאי קרוב

למם־הכנסד״ כופר ישלם ושעורך־הדין

בעלי על איומים

 :חדש יצוא ענף
רפואי מלוו
מו להתווסף עומד מדינת־ישראל של היצוא למוצרי

רפואי. מלון חדש: צר
 עלי■ כארץ שיוקם מיוחד כמלון המדובר

 תיירים ושיאבסן זרים משקיעי־הון ידי
ניתוח. לעכור כדי לארץ שיבואו
 היא בארץ, לניתוח המחכים בה שנתקלים הבעייה

 ממשל־ מוסדות הגיעו לכן בבתי־החולים. מיטות חוסר
 לצורכי מיטות שישכיר בית־מלון כי למסקנה תיים

זול במחיר טיפול בארץ שיקבלו חו״ל, לאזרחי ניתוח

הכרמל בשוק דוכנים
 המשטרה של הארצי למטה שהגיעו תלונות עקב

 הכרמל בשוק דוכנים בעלי מצד חודשים, מספר לפני
 הדוכנים בעלי בחקירה. המשטרה פתחה בתל־אביב,

 התחתון העולם מאנשי ביריונים קבוצת כי התלוננו
 בפעולות המסרבים על ואיימה הגנה דמי מהם דרשה

אלימות.
 וזה דבר העלתה לא המשטרה חקירת

ש נוספת ביריונים קבוצת כנראה עודד
 את האחרונים בשבועות להפעיל החלה

הכרמל. כשוק שיטותיה
 החדשות: לשיטות הראשונה התוצאה

פריימן. לליאון השייך ירקות דוכן הריסת
 לא אם כי הדוכנים לבעלי רמזה החדשה הקבוצה

ובוהו. לתוהו הכרמל שוק יהפוך לדרישותיה, יענו

 לצרפת תנחומים
כתיב שגיאות עם

 מסתירים אינם בישראל צרפת שגרירות אנשי
 שבספר מהעובדה אכזבתם ואת רוחם מורת את

 הגנרל של מותו אחרי בשגרירות שנפתח התנחומים
 רק חתמו לשעבר, צרפת של נשיאה דה-וול, שארל

ישראליים. אזרחים 112
 בשגרירות חותמים. של ביותר זעיר מיספר זהו

 הישראלים שרוחשים האיבה יחסי למרות כי חזו
 ציבור, אנשי מאות כמה יימצאו הרי לדה-גול,

 לעם רוחשים שהם הידידות את להפגין שיבחרו
ה בספר חתימה של המחווה באמצעות הצרפתי

עס אנשי בעיקר היו החותמים מרבית תנחומים.
 חתמו ורובם צרפת שגרירות עם הקשורים קים,

 את שהוסיף היחיד תוארים. תוספת ללא בשמם
 החוץ מישרד מנכ״ל היה חתימתו על תואריו כל

 בן- דוד היה ביותר הנכבד החותם רפאל. גדעון
 את וכתב כנראה, התבלבל, רוחו שבסערת גוריון,
תמונה). <ראה כתיב בשגיאת הצרפתי״ ״העם

התשומיס ספר
תמו נראית משמאל דה־גול. שארל מות אחרי בישראל

החתימות. ומימין הגנרל של השחורים עטופת נתו


