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 מצב התערער האם
? גולדה של בריאותה

 האד־ בימים לאוזן מפה שנלחשו ידיעות
לאח חלה באילו סיפרו בירושלים, רוניס
 ראש־ של בריאותה כמצב הרעה רונה

מאיר. גולדה הממשלה
 גולדה נמצאה כראש־הממשלה, שנבחרה לפני בזמנו,
 ביי־ בית־החולים רופאי של מתמדת רפואית בהשגחה

 שם לבית־החולים, נכנסת היתד, לחודש אחת לינסון.
 המחלקה של המסדרון בקצה קבוע חדר לה היה

 מקבלת היתה שלושה יומיים ובמשך ג׳, פנימית
 נקבע תקופה באותה רוזנפלד. יוסף הד״ר מידי טיפולים

 כתוצאה שנגרמה קרישי־דם ממחלת סובלת גולדה כי
אפילפטיים. מוקדים במוחה התגלו וכן ורידים מדלקת
 חלה כראש־הממשלה לתפקידה נכנסה מאז אולם

 עומס למרות .72ה־ בת גולדה אצל ניכרת הטבה
הטיפו את הפסיקה היא המוגבר, והעישון העבודה

 יותר ונראתה חיונית תוספת קיבלה והבדיקות, לים
בעבר. מאשר רעננה

סיפ השבוע בירושלים שהופצו הידיעות
 את לחדש גולדה נאלצה לאחרונה כי רו

 וטיפולים לביקורת מחדש נכנסה הטיפולים,
הוז אח ורופאיה ״גיילינסון״ בבית-החולים

 המקורבים המקורות בל לכיתה. פעם עקו
 אולם בתוקף. זו ידיעה הכחישו לגולדה
 להסתיר בישראל הקיימת המסורת לנוכח

המדינה ראשי של בריאותם מצב את
 ממנו בהתקף־לב, לקה אשכול לוי (כשראש־הממשלה

רבים) ימים במשך כמוס בסוד הדבר נשמר לבסוף, נפטר
בריאו מצב על מהימן דו״ח לקבל ניתן לא
 בו חלה אומנם אם ולוודא גולדה של תה

הרעה.
 מראשות בקרוב לפרוש גולדה של שההחלטה נראה

בריאותה. במצב מההחמרה נובעת הממשלה

? 1971ב~ בחירות
ב בחירות ייתכנו ההכחשות, בל למרות

.1971 שנת
מ פורמלית, סיבה כל לכד שאין למרות

מדי בל לבצע רוב למערך שיהיה כיוון
 שההכרעה מאוד יתכן עליה, שיחליט ניות

 לשאת תרצה שלא מאיר, גולדה של תהיה
העם. אישור ללא לנסיגה באחריות

המדליפים נגד הש״ב
 שירותי את תפעיל מאיר גולדה כי הנמנע מן לא

הממשלה. מישיבות בהדלפות במלחמתה הביטחון
לע גולדה של רצונה על ההדלפות לאחר

 השטחים, מן נסיגה לפני בחירות רוך
ה ראש-הממשלה כמשרד מתגבשת החלה

במדליפים. במלחמה הש״ב לשיתוף תוכנית

לדיין יערי ביו סולחה
 שר־הכיט* בין התפייסות פגישת צפוייה

יערי. מאיר מפי״ם מנהיג לבין חון
 במפ״ם, מסויימים חוגים מצד באה לפגישה היוזמה

 אליו קרוב בגין כי דיין של הצהרותיו למרות וזאת
. יערי. מאשר יותר י

עניין לאחרונה לגלות החל עצמו יערי

 פרטיות, כשיחות תמך, ואף דיין כדברי
שד-הכיטחץ. של מהצהרותיו בבמה

 החופשי המרכז
להרות? יהזור

 לחרות יחזור החופשי שהמרכז אפשרות מסתמנת
בקרוב. תיערכנה הבחירות אם גם

 בהסכמת השאר בין מתבטא ההדדית השינאה צימצום
 קרובות לעיתים החופשי המרכז את לשתף חרות

(הש גח״ל על־ידי לכנסת המוגשות ההחלטה בהצעות
הפיתוח). עיירות בעניין קרה זה בוע

יפר לאיחוד: האפשריות הדרבים אחת
 והצטרפותה מהליברלים סרלין קבוצת שת

ב להצטרף בדי החופשי, למרכז הזמנית
לחרות. יחד

 לקלוט שלא מהתחייבותה חרות תשתחרר זו בצורה
 פורשי את בשעתו קלטו שלא כשם מד,ליברלים, פורשים

חרות.
 את יפוצץ לא ספיר יוסף כי סבורים חרות בחוגי

 לבחורות ללכת. יכול שאינו מביתן זה, רקע על גח״ל
לבדו.

 גביש (מיל.) אלוה
? נאווי אליהו במקום

 העבודה, מפלגת של האחרונות הבחירות בעיקבות
 אליהו באר־שבע עיריית ראש של מעמדו התערער

 נבחרו לא במפלגה ממקורביו רבים כי התברר נאתי.
הבאר־שבעי. בסניף לתפקידים
 מזכיר נאתי, מתנגדי של מעמדם התחזק זאת לעומת

אביג העיר ראש וסגן סבאג אורי הפועלים מועצת
אביטל. דור

 עתה מסתמנים הבחירות, תוצאות לאור
 העיר. מראשות נאווי של להדחתו סיכויים
 אלוף של שמו מוזכר כמקומו במועמד

 במנהל עתה המשמש גביש, ישעיהו (מיל.)
 בשעתו שדחה כ״כור״, המתכת חטיבת
 עיריית כראש לשמש מועמדות הצעת

באר-שבע.
 ואף בבאר־שבע׳ בית לו לבנות עתה מתכונן גביש

זה. לצורך למיגרש אישור קיבל

 ב״אג״ד״ בהירות
ינואר בתהילת

מתוצ מרחיקי-לכת לשינויים לצפות אין
אג״ד קואופרטיב למוסדות הבחירות אות

.1971 ינואר בראשית שייערכו
 לוודאי וקרוב נציגים 120ב־ יבחרו אג״ד חבר 5000

 ימשיכו לבחירות, עד שכיהנו התפקידים בעלי שרוב
תפקידים. באותם

? סוהרים לתפקויד בדווים
 ב• ממחסור הסובל בתי-הםוהר, שרות

 בדווים לשורותיו לגייס החליט כוח־אדם,
הדרום. מאיזור צעירים
 החוזרות תביעותיהם בעיקבות התעורר הרעיון

 לצה״ל לגייסם בנגב, המתגוררים בחזים של .ונשנות
 בצה״ל משרת שחלקם הבדווים חובה. לשרות

אחרים. בתפקידים גם לשרת מעוניינים
 בי הראו הבדווים בקרב ראשונים גישושים אך

 והם בעיניהם חן מוצא אינו סוהרים לשמש הרעיון
לצה״ל. שייגייסום כך על עומדים

 בתי■ כשרות עתה מתכננים זאת למרות
 שבטי בקרב סוהרים 30 של גיוס הסוהר,

הבדווים.

 ״מש״ ביו מים סיכסרר
באר־שבע ועיריית רות״

 איומה את ״מקורות״ חברת תממש כאם
 לבאר-שבע, המים הספקת את ותצמצם

 העירייה של ל״י מיליון 1.5 כסך חוב בגלל
 הוראה נאווי אליהו העיר ראש יתן לחברה,
״מקורות״. של הברזים את לפרוץ לעוזריו

 ששמע לאחר השבוע, בתחילת כך על הודיע נאווי
 מתכת מפעל בעל גרשפלד, יעקב בעירייה, גח״ל מנציג
באר־שבע. כבאי של המים מלאי מסתכם בכמה בנגב,

ה הספקת את מקורות תצמצם אם כי גילה גרשפלד
במכו המים מלאי יספיק שריפה, ותפרוץ לעיר׳ מים
קטן. בבית שריפה לכבות כדי רק הכבאים ניות

עד מוסדות  מהאשרא׳ ■הנו ס
שראל האמריקאי נש? לקניית לי

 ייהנו ישראליים ומדע סעד מוסדות
ב האמריקאי האשראי אישור בעקבות

 נשק לקניית דולאר מיליארד חצי סך
 עיסקה פרטי ישראל. על-ידי אמריקאי

בואשינגטון. השבוע התגלו מוזרה
בתי שני על־ידי להתקבל חוק כל חייב כידוע

 והסינאט. בית־הנבחרים ארצות־הברית, של ה,קונגרס
 הצבאי הסיוע הקצבות את ביד,״נ אישר בשעתו

 ולקאמ־ לישראל עזרה יחד נכללה בה האמריקאי,
 את עיכב הסינאט מדינות. מספר ולעוד בודיה
 לאשר סרבו שחבריו משום בעיקר החוק׳ אישור

לקמבודיה. ההקצבה את
 חוק ביה״נ לפני מונח היה בינתיים

ב כישראל סעד למוסדות לסיוע נוסף,
בא אולם דולאר. מיליון 2.5 של סכום

ר  שהסינאט כיח׳״ג לחברי התברר ש
 ל־ החליטו הנשק, סיוע חוק את מעכב

 שאושר החינוכי, הסיוע אישור את עכב
הסינאט. על-ידי לבן קודם בבר

 חבילה עיסקת נעשתה מכך כתוצאה
 יאשר לפיה - והסינאט ביה״נ בין

 ובית־ הצכאי האשראי חוק את הסינאט
 הסיוע חוק את בתמורה יאשר הנבחרים
החינוכי.

 הצבאי החוק את הסינאט אישר כאשר ואומנם,
 חצ־ :הבאים בסכומים הקצבות בית־ד,נבחרים אישר

 דולאר ורבע מיליון וייצמן, למכון דולאר מיליון
לבית דולאר מליון חצי נוער״, לאילוף ל״מכון

מק לבית־ספר מיליון ורבע לנערות חיים ר,ספר
מפגרים. לילדים צועי

 חבר כאשר אירע בחוק האחרון הרגע של שינוי
 דולאר מיליון חצי לקצץ תבע רוני ג׳ון הקונגרס

 לבית־ר,חולים ולהעבירו הנוער״ לאילוף מ״ד,איגוד
 אפוטרופסו שהוא מוסד יעקוב, בזכרון לקשישים

התקבל. המוצע השינוי רבות. שנים זה
 גם העולמות משני ישראל נהנתה בך
 האינטרסים מהתנגשות בתוצאה יחד
הקונגרס. כתי שני חברי של


