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1971ב־ בחירות

ש הדעה, שדרה ועידת־העבודה בצמרת
תיערכ השנה שעוד אותה, ביטא לא איש

לכנסת. כחירות נה
למ האמריקאי, ללחץ להיכנע תיאלץ גולדה השיקול:

 לקבל תבקש לסגת, כשתצטרך הנוקשים. נאומיה רות
בבחירות. מראש אישור
 ככחירות כי משוכנעים העבודה ראשי בל

 של בוהה יעלה השלום, דגל תחת באלה,
 המוחלט הרוב את תשיג והיא המפלגה,

האחרונות. ככחירות הגיעה כמעט שאליו

 — ממשלתי משבר
ודאי כמעט
לבאות. אות היא הממזרים פרשת סביב ההסתבכות

 סידור ושמנע הקלעים, מאחורי הפועל הנסתר הכוח
 קנונייה של בדרך וגורן ניסים על־ידי-!,רבנים הפרשה
רפאל. יצחק הוא רבנית,

הממש את לפוצץ רפאל עם וגמור מנוי
 כ־ •טיתחזק לפני כה, חלק לו שאין לה,

ה של השירים •טלושת של מעמדם מפד״ל
מפלגה.

 על הממשלה את לפוצץ שלא מכבר זה החליט רפאל
 וניצים יונים כוללים שתומכיו מפני מלחמה״ושלום, רקע

סיפוח. בענייני קנאית מפלגתו שאין יודע גם הוא כאחד.
 רקע על הממשלה את לפוצץ לרפאל נוח זאת, לעומת

 ההלכה, בענייני החילוניים התערבות כגון מובהק, דתי
וכר. לרבנים ממשלתי תכתיב

קנ ויש* תומכיו, כל מאוחדים זה כעניין
 ה־ את להכריח כדי כמפלגה מספקת אות

הכיסאות. על לוותר שרים

 — החסימה אחוז
הפרק! על שוב
 מפלגת עסקני של המאמצים נמשכים הקלעים מאחורי

אחוז־החסימה. את להעלות העבודה
 לפועלי־אגודת־ישראל הציעו מכבר לא

מקו שיני הכטהת תמורת להעלאה, להסכים
 •טל המועמדים כרשימת משוריינים מות

העכורה. מפלגת
העי המטרה כי כגלוי אומדים העסקנים

 סיעת את לסלק היא ההעלאה יטל קרית
 גולדה דרישת לפי מהכנסת, הזה העולם
מאיר.

 — אונטרמו הרב
ת ״נשיא״ הרבנו

 יהיה גורן שלמה הרב כי סופית הוסכם כבר למעשה,
ל תיערכנה״הבמירות אם הבא. ■האשכ-נזב הראשי הרב•

בחי בטוחה שהובטח, כפי חודשים, ארבעה תוך רבנות
 ניסים הרב של כהונתו המשך עם יחד גורן, של רתו
.75ה־ בן

 אוני הרב את לסלק יבולה אינה המפד״ל
חד מישרה למענו ליצור מוצע לבן טרמן.
 זו תהיה הראשית״. הרבנות ״נשיא שה:

 לשלם שיתאפשר מתוכן, ריקה מישירת-בבוד
 לרשותו ולהעמיד נאה, משכורת לאונטרמן

מכונית-שרד. בגון אחרות, הטכות

 גרישה ״העבודה״ חבר
ותיק; בית״רי הוא פייגיו

בתל־אביב, העבודה מפלגת מזכיר של הראוותני צעדו
 פיי- גרישד, של הצטרפותו לפירסום שגרם מן־מאיר, דב
המפלגה. בצמרת להתמרמרות גרם העבודה, למפלגת גין

 הוא פייגין כי שהתברר לאחר זאת
 בואו למחרת סיכם הוא ובי ותיק כית״רי
ל מצטרף הוא בי בגין, מנחם עם ארצה,
הרות.

 בעיקבות דעתו את שינה כי וטען פייגין בו חזר אחר
בריסל. ועידת
ה במשרד לעבוד מתכונן אינו שפייגין התברר אגב,

עברית. לומד שהוא בנימוק תחבורה,

 הוצע בכיר קוציו
שמל כמנב״ל חברת־הח

ה בצה״ל, בכיר לקצין הציע גבתי, חיים שר־הפיתוח
 ניהול את עצמו על ליטול בקרוב, להשתחרר עומד

חברת־החשמל.
הנו המנכ״ל את להוציא מעוניין גכתי

לגימלאות. ,68ה־ כן חושי יעקב כחי,
 מתנגד המנוח, חושי אבא של אחיו שהוא עצמו, חושי

 יצא פלד, יעקב הקודם, המנכ״ל כי טוען בתוקף, לכך
.70 בגיל לגימלאות

 למנב־-׳ל נזיפה
השידור רשות

 המשמש אלמוג, שמואל הטלוויזיה, על החדש הממונה
האח בישיבה נזיפה קיבל השידור, רשות כמנכ״ל גם

הרשות. של המנהל הוועד של רונה
 הודיע בי על כאלמוג נזפו הוועד הכרי

 כחלקם יזכו כערבית הטלוויזיה ששידורי
 אייטור על־כך שקיכל מכלי - עכרי לתרגום
המנהל. מהוועד

ב פירסומים למנוע כדי מאמצים עושה אלמוג אגב,
פנה הוא הטלוויזיה. כותלי בין המתרחש על עיתונות

 לעיתונות ידליפו שלא הטלוויזיה מעובדי לכמה בדרישה
החדשות. במחלקת שהתרחשה מסויימת פרשה על

 ראשון — נתן אייבי
בתעלה לעבור בתור

 השבוע חזר נתן אייכי השלום" ״טייס
 לא כי שהצהיר אחרי לישראל, במפתיע

 שלו, השלום אוניית עם אלא לארץ יחזור
ניו-יורק. בנמל העוגנת

 המשא־ על הידיעות היו לארץ אייבי את שהביא מה
 תיפתח אם כי החליט אייבי תעלת־סואץ. לפתיחת ומתן

 הראשונה שלו האונייה תהיה אוניות, לתנועת התעלה
 שארית את לחסל כדי לארץ, הגיע כך לשם בה. לעבור
להפלגה. האונייה להכשרת כספים ולגייס עסקיו

 שלו השלום" ״אוניית עם שיעבור אחרי
ול לאילת להשיטה אייכי מתכנן כתעלה,

צף. בינלאומי שלום" ל״מועדון ם •ט הפכה

 צה״ל פצועי
המגבית בשליחות

 מפצעיהם, שהחלימו צה״ל פצועי קצינים
 - לאדצות־הכרית המגכית כשליחות ייצאו

הכנסותיה. את להגביר כדי
 המגבית הכנסות במיסגרת זו בשנה להגיע המטרה:

לירות. למיליארד והבונדס,

 נגד ״מלר״ז״
!לאב״7 ״הינדס

 יורדי ברחוב ?!לאב קינגיס הדיסקוטק סביב המערכה
 רעש למניעת המועצה ביוזמת תתחדש בתל־אביב, הסירה
מלר״ז. האוויר, וזיהום

 מול מתגורר סיוון, דויד ״מלר״ז", מזכיר
הלילה. מועדון

 בבעלים בטיפול החמרה
מזונות משלמים שאינם

ל הורה תל־אכיב מחוז משטרת מפקד
 של פקודת־מעצר ככל לטפל המחוז שוטרי

 משלמים שאינם כעלים לגכי כית־המשפט
מזונות.

 בתלונות לטפל השוטרים הסכימו תמיד לא עתה עד
שונים. בתרוצים מתחמקים והיו זה מסוג

 היחס על חוזרות תלונות בעיקבות ניתנה ההוראה
 פקודות־מעצר להפעיל המבקשות לנשים השוטרים של
בעליהן. נגד

בשגיב ארבע 7צער\


