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 הסיכויים מתרבים
1971ב~ לבחירות

 לשנת יוקדמו הבחירות בי הסיבויים
ומתרבים. הולכים ,1971

 מדיניות כל לבצע כדי רוב יהיה שלמערך למרות
ה כי החליטה מאיר גולדה כי נראה עליה, שיחליט
בחירות. אחרי רק תהיה הנסיגה בעניין הכרעה

 נגד פרלמנטרי מרי
סתימת־פה של תהנוו

 חסר־תקדים פרלמנטרי מרי של מסע
הקט הסיעות בל על-ידי במשותך יאורגן

לש זממו את הרוב יבצע אם ככנסת נות
התקנון. את נות

במג בתקנון, רבים סעיפים לשנות היא הרוב כוונת
 הקטנות הסיעות יכולת את דרסטי באופן לצמצם מה

 במים־ לנאום והצעות־חוקים, הצעות־לסדר־היום להגיש
 ליו״ר לתת מבקשים כן וכדומה. מהצבעה הימנעות גרת

לו. נראות שאינן הצעות העלאת למנוע אפשרות הכנסת
פעו לשתן? החליטו הקטנות הסיעות כל
אח ולמוסדות המדינה לנשיא לפנות לה,

 ככנסת יתכנו המזימה, תבוטל לא אם רים.
ה קום מאז כדוגמתן היו שלא תופעות

כנסת.
המוצ בשינויים רואות הקטנות הסיעות

כ הכנסת, כתוף אחוז-חסימה הטלת עים
ש בבחירות, אחוז-חסימה כהנהגת שלב

בכלל. לכנסת מחוץ אותן יוציא

 הוועדה מחברי שניים
 יתפטרו המרכזת

מתפקוידם
ההסתד של המרכזת בוועדה המערך מחברי שניים

מתפקידם. יתפטרו רות
 יצחק מהשניים, ואחד בסוד, נשמר הדכר
החק המרכז כמזכיר גס המכהן שפירא

ה למזכיר ששיגר במכתב התגאה לאי,
ל העתק עם כן־אהרון, יצחק הסתדרות

 כי המעיד, מסיעת הוועדה חברי שאר
 שההתפטרות כדי הצעדים כל את עשה

בעיתונות. תפורסם לא
ב הוקמה, שלא בכך שפירא נימק התפטרותו את
 המערך סיעת בקרב מצומצמת מזכירות להצעתו, התאם

 הוועדה. חברי 19 מתוך 18 המונה המרכזת, בוועדה
 מסורבל חברים 19 בן גוף שפירא, של טענתו לפי
מדי.

 מועט זמן בתפקיד מכהן שהתפטר, השני החבר
 בן־ עם אידיאולוגי רקע על דיעות חילוקי לו ויש

אהרון.

בו ויחזור יתפטר נאווי
 ראש מתכונן התערער, בעירייה שמעמדו למרות

הנוכ כהונתו את לסיים נאוזי אליהו באר־שבע עיריית

 כראש שרות שנות 10 של המיכסה את למלא כדי חית
 כי יודע נאווי לפנסיה. הזכות את לו שיקנה דבר עיר,

 מפני בבאר־שבע, הקואליציה את לסכן עלולה התפטרותו
 יזכה לא העבודה במפלגת החטיבות מראשי אחד שאף
תתמוטט. והקואליציה ברוב

הפגנ באופן להתפטר נאווי מתבונן לכן
לח ממנו יכקשו מפלגתו שראשי בדי תי,
התנ את להם להכתיב יוכל הוא ואז זור,
 לדרוש נאווי מתבונן היתר בין שלו. אים

המפלגה. כתוך נגדו התקפות איסור

 בצמרת סיכסור
המפד״ל

 התערער גואלמן אליעזר המפד״ל מרכז של מעמדו
האחרון. בשבוע
ה האיש של לחסידו כה עד שנחשב גואלמן, בין

 סיכסוך פרץ רפאל ובין רפאל, יצחק במפד״ל, חזק
הממשלה. מן הפרישה רקע על

 גואלמן, של מעמדו להתערערות דוגמה
 כפגישה להשתתך הוזמן לא שהוא היא

 דיין, משה עם המפד״ל ראשי בין שנערכה
לו. הובטח שהדבר למרות
ה על השלכות תהיינה לרפאל, גואלמן בין לקרע
המפלגה. במנגנון שליטה

 מסתייגים מפ״ם צעירי
יערי-דיין מפגישת

 ומשה יערי מאיר של פגישתם מועד התקרבות עם
ושוללים. מחייבים מחנות: שני במפ״ם נוצרו דיין,

 הוותיקים המנהיגים מצדדים הנראה כפי
מס הצעירים בעוד בפגישה, מפ״ם של

ממנה. תייגים
 דיין בעמדת תומך הוא כי להבין נתן עצמו יערי

 דעתו את שינה לא אך יארינג, שיחות חידוש לגבי
ראש־הממשלה. תפקיד קבלת את מדיין למנוע יש כי

 נגד ציבורי מאבל!
הרבניים הדיו בתי

 שלא הרבניים הדין בתי נגד ציבורי מאבק יתכן
 אזרחיים בנישואים שנישאו בנייזוג של במיקרים ישפטו

בקפריסין. או במקסיקו
 שכית היא זו כדרישה המצדדים טענת

 אובייקטיבי להיות יכול אינו הרבני הדין
זה. מסוג כמיקרים

ה הדין בית של סירובו עקב התעוררה הפרשה
 לאחר אשר אב של בבקשתו לדון בתל־אביב רבני

 בנו את דורש וכעת מקסיקו בנישואי התחתן גירושיו
מאמו.

 יחסים הצטננות
וסגנו שר־התחבורה ביו

 סגנו לבין פרס שמעון שר־התחבורה בין היחסים
 הפירסומת יצר הסיבה: לאחרונה. הצטננו יעקבי, גד
 חלוקת על לשמור מקפיד הוא שאין לכך גרם פרס של

ממו שיעקכי למרות סגנו. לבין בינו הסמכויות
 מוותר פרם אין היבשתית, התחבורה על נה
ה בתחבורה הקשורים יוקרה אירועי על

יבשתית.
החדשה הרכבת תחנת חנוכת משמשות לכך כדוגמה

תאו למניעת הלאומית המועצה וכנס תל־אביב בדרום
פרס. בחסות שנערכה נות

 נאבקים תלמידי־תיבוו
זכויותיהם על

 בירושלים ג׳ כעירונית הנעשה על הכתבה בעיקבות
 מספר חלו ),1738 הזה העולם תספורת, בגלל (מרד

התפתחויות:
 אינטסיביים למגעים נכנסה ג׳ עירונית הנהלת א)

האת לקראתה, ללכת ומוכנה התלמידים מועצת עם
 מחברי במה מצד ביקורת שנמתחה לאחר

התל הפגנת פוזרה בה הדרך על ההנהלה
שעבר. בשבוע מידים

 טענות של שקטה בחקירה פתח החינוך משרד ב)
הש שמורים הטענה ובבירור בית־ספרם נגד התלמידים

ההפגנה. לפיזור באלימות תמשו
ה פרץ שבגללו הירושלמי השמיניסט גל, דב ג)
 הכתבה פירסום ביום מבית־ספרו סולק בירושלים, מרד

סבי סיבה ללא שעתיים שהחסיר בטענה הזה, בהעולס
 דב עסק שעתיים באותן בי התברר רה.

התלמידים. מועצת מטעם ההפגנה כאירגון
 זאת, להסביר במטרה להנהלה המועצה חברי כשפנו

לגונן התלמידים מועצת של עניינה זה אין כי נענו
ל להיכנס מורשה אינו דב בינתיים דב. על

מת במקביל חבר. הוא כה המועצה ישיבות
 הוא כי הטוענת ההנהלה מצד אופי רצח נגדו נהל

 מופעל שמאלני, .כרוני, מהומות מחרחר גרוע, תלמיד
 על־ידי הודח וכאילו לבית־הפפר מחוץ גורמים על־ידי
ש טענה התלמידים, במועצת מלייצגם לכתה חבריו
נכונה. כלא הוכחה

 כנס ומארגנים נרתעים אינם ג׳ עירונית תלמידי ד)
 בבתי״ ״דיכוי הנושא על בירושלים תיכון תלמידי של

התיכוניים״. הספר
עירו של מהמיקרה הושפעו אחרים בתי־ספר גם
ג׳: נית

 בית־ להנהלת בתביעה פנו באשקלון אורט תלמידי
גיל להפתעתם ארוך, שיער לגדל זכותם בדבר ספרם

לתביעותיהם. הבנה ההנהלה תה
תל שני הודיעו ברמת-חן ״כליך״ בתיכון

 על שביתת־רעב ישבתו כי תיכון מידי
 ש- לאחר וזאת ארוך, שיער לגדל זכותם

 זכויותיהם, את לממש להנהלה פנייתם
כסירוב. נענתה
 ראשונה סנונית היא ג׳ עירונית פרשת כי נראה
אחרות. רבות בעיקבותיה שתביא

 ארצי בית־ספר
לכבאות

 של העבודה שיטות את לאחד במטרה
סטנ ציוד הכנסת ולקראת הארץ, בבאי
 הולך בארץ, הכבאים תחנות לבל דרטי

לכבאות. ארצי כית-םפר כצריפין ומוקם
ל נתונות הכבאים של ההפעלה שיטות היו כה עד

תחנה. מפקד כל של שיקולו

 חדשה רשימה
בחיפה לבחירות

 לשלוש קרוב בעוד רק ייערכו שהבחירות למרות
המו לבחירות רשימה בחיפה עתה מתארגנת שנים,

בעיר. ניציפליות
 ובלתי־ שונות ממפלגות חיפאיים, אנשי־ציבור קבוצת

למען :שתיקרא הרשימה בראש עומדת מפלגתיים,
חיפה.

 אנשי• במה בולטים הקבוצה ראשי בין
כ ייצאו הם מצעם ובראש לשעבר, צבא

יותר!״ טובה חיפה ״למען קריאה


