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 יצחק את לצרף המערך צמרת של כוונתה נוכח
 בר־לב חיים של למינויו נוסף בממשלה, כשר רבץ
 כי טענה, המפד״ל נציגי העלו והתעשייה, המסחר כשר

 כוחן בייצוג הכוחות יחסי את ישבש רבץ, של מינויו
בממשלה. הקואליציה מפלגות של

 כ■ כשגריר כהונתו את שיפסיק רכין,
 הקרוב, יולי כחודש כנראה ארצות־הכרית

 הנסיונות אם כקיץ, לממשלה כנראה יצורה
 תפוצה המפד״ד יכשלו. דרכו את לחסום
 לנציג סגךשר עוד הענקת על־ידי כנראה
זו. מפלגה

יטענו, לשעבר רפ״י אנשי כאשר צפוי נוסף סיבוך
 הכוחות ייצוג מאזן את מערער רבין של מינויו כי

במפלגה. הפנימי

ר !־,א ה ט  ל
ם אח רי הממז

 להתעורר עלולה הדתיים בחוגים אחרת סערה
 את שיבטל גורן, שלמה הרב של רעיון בעיקבות

הלכתית. תחבולה על־ידי הממזרים קיום
 ורטרואק* אוטומטית לכטל מציע גורן
 ממזר היולדת אשה של הנשואין את טיכית

 לפי ממזר מלהיות הממזר יחדל וככך —
ההלכה.

ה ל  <ליד3 רשיון שלי
ה ב ת ה ליון<3 כ ז

להש אוירובט חברת רשיון את שלל שר־התחבורה
 טייס. להדריך הרשיון את כנראה וישלול מטוסים כרת

 ועדת־החקירה דו״ח בעקבות בוצעה הרשיון שלילת
 ,מינהל־התעופה־האזרחית, ראש רבץ, יהודה שמינה
 במינהל- המיבצעים מחלקת ראש אלוף, ארי בהרכב

המש בלישכה משפטן מרגליות, אליהו וד״ר התעופה
התחבורה. משרד של פטית  מימצאי כעקבות נעשתה הרשיון שלילת

המת הכתכה כגלל שנתפרסמה החקירה
).32-34 (עמודים זה כגליון פרסמת

 העבודה מעול עייפותו היא היחידה הסיכה
זה. כתפקיד הברוכה

?ד חזן ת חו  א
נזפ״ם אעיר■

 בתוך חדשה מטרה לו בחר חזן, יעקב מפ״ם, מנהיג
 לאחרונה התנפל חזן מפ״ם. של הצעיר הדור :מפלגתו

 שפירסמו על במזכירות, הצעיר הדור נציגי על בכעס
 ולהשיב יארינג לשיחות מיד לחזור הקורא גילוי־דעת

 גילוי באותו .1971 מפברואר שלו השאלון על בחיוב
 ידה, אוזלת על לממשלה חריף גינוי גם היה דעת

 השחיתות פרשיות לאור הממלכתי, המשק על בפיקוח
 צידד לחזן, הצעיר הדור כין כעימותשנתגלו. האחרונות

 לצעירים הצעיר. כדור כשקט יערי מאיר
יו הקשישים השמאלי, האגף חכרי הצטרפו

 לוועדה גם עכר והוא הסתיים לא הדיון תר.
 כחריפות חזן גינה כה המפלגה, של המדינית

 וכי־ לשלום ״התנועה של הדעת גילוי את
 כה זו, תנועה של ועדה ע״י שנוסח טחון״,
לשע המדיני המזכיר כר־ניר, דכ גם הכרים

 מזכירי גי מש אחד דורי, ולטיף מפ״ם של בר
המפלגה. של הצעיר הדור

ב מה כ ע מ

ה מובאים ער ב ס בי  ס
 של ספרו

השלישי״ ״האדם
הארץ את שעזב לבון, בפרשת השלישי״ ״האדם

סול את מקייי* חי
למה כיותר החשוכות הסיכות אחת

לחי כדרך ותומכיו סנה של הזהירים לכים
 העצום הרכוש הוא מק״י של העצמאי , סול,
זו. מפלגה של

 רכוש רק״ח, עם הפילוג אחרי גם נשאר, למק״י
 דפוס. ובית בתים מועדונים, של ניידי, דלא בנכסי רב

 בתל- ויבוא יצוא חברות של מסועפת רשת גם למפלגה
אלה, חברות העולם. בכל אחרות וערים וינה אביב,

ח דחיית רי י סז ה
ת מו ד - ל

שנת״□ ח ל תו פ ל
במו הראשית לרבנות הבחירות לקיום סיכוי כל אין

הקרוב. בעתיד בכלל או שנקבע, עד
 כ- תתקיימנה לא שהן לוודאי קרוב
הקרובות. •טנתיים

 כאשר רב, רוגז עורר ורהפטיג, זרח שר־הדתות,
 דווקא, לשנתיים דחייה שדרושה הישיבות באחת רמז

 אונ־ הרב בעיית עוד תתקיים לא אז שעד הנחה מתוך
מתפ להסתלק ואי־רצונו המופלג, גילו שבגלל טרמן,
הבחירות. את לקיים אי-אפשר קידו,

ם ת מסרבי ר ש ל
שטחים המוחזקים ב

 חיילי סירוב של ראשונות תופעות
 כשטחים לשרת מילואים וחיילי חובה

 עכשיו, לאחרונה. התגלו — הככושים
 אלא ״מצפן״, כחברי יותר מדוכר אין

 ובעיקר חלוציות נועד תנועות בחירי
הצעיר״. ״השומר

 בשטח במילואים לשרת שסרב קיבוץ חבר
 מטפלת ועכשיו מעצר ימי 35ל־ נידון כבוש,

קריא באי הצעיר השומר של הבטחון מחלקת
 הקיבוץ שוב. יעצר שלא כדי חוזר, לשרות תו

 משי, בכפפות החדשה בתופעה מטפל הארצי
 כדי דיין, משה בשר־הבטחון נעזר כשהוא
 יותר על כבר ידוע השריפה״. את ״לאתר
כאלה. מקרים מעשרה

 כתר• אחדים תיכוניים ככתי-ספר
 בשנתון תסיסה קיימת וכחיפה, אביב

 כין מדובר השנה. להתגייס העומד
 בצה״ל הגיוס חיוב על התלמידים
כ לשרת מוחלט סירוב אך בכללותו,

ככושים• שטחים

 את שריצה אחרי
ואח מאסרו תקופת

 בנסיון שנכשל רי
 מסחריים לעסקים

ל עומד בישראל,
 כתיבת את השלים
עו הוא בו ספרו,

שו בהיבטים סק
 הפרשה של נים

ב שירותו ותקופת
 אנשים מצריים.
ה את שקראו
הראשו פרקים

טו כספר, נים
 הוא כי ענים
גי שורת מכיל
 העלולים לויים

 לגרום רק לא
סע להתלקחות

 פוליטיות רות
כיש מחודשות

 גם אלא ראל,
אפ כל ״למנוע
הש של שרות

 כין שלום כנת
 למדינות ישראל

ה כעשר ערב
הקרו שנים
בות.״

 של נסיונותיהם
 ישראליים גורמים
 הופעת את למנוע
 עד נכשלו הספר

 טרם כה עד כה.
 הצעה לאיזו הוחלט

הכ״ח הציוני הקונגרסמההצעות להיענות
ל- שהופנו הרבות
עי מיספר ספרו. של לאור להוצאה השלישי״, ״אדם
להד הזכויות בהשגת מתחרים כבר ישראליים תונים
בארץ. הספר פסת

ה את הכותב ,,קריץ התסריטאי אגב,
 כעלה הוא השלישי״ ״האדם עם יחד ספר
 לשעבר, הישראלית הקולנוע ׳שחקנית של

שפיר-רודן. זיוה
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 בחוג הביע בן־אהרון יצחק כי השמועות גברו
 לתקופת מועמדותו את להציג שלא רצונו את מקורביו

מקורכיו, לדברי ההסתדרות. כמזכ״ל נוספת כהונה

 לארצות ויבוא ביצוא הימים ששת מלחמת לפני שעסקו
 בכל בינלאומי בסחר עתה עוסקות הסוציאליסטיות,

העולם. חלקי
 בה מישקית״ ״ועדה ע״י מנוהל מק״י של הרכוש

 מומש לאחרונה מיקונים. שמואל וגם סנה גם חברים
 בתל- הידידות בית מכירת ע״י זה, מרכוש קטן חלק

 מהמכירה ל״י אלפי מאות של כשההכנסות אביב,
רק״ח. לבין מק״י בין התחלקו

 שכירים, עובדים מחמישים יותר למק״י
 אם להם לפיצויים לדאוג תצטרך שהמפלגה

תחוסל. או מפ״ם עם תתאחד
 שמואל על לוחצים מק״י של הוותיקים חבריה

 של הכללי המזכיר עדיין להלכה שהוא מיקוניס,
המפ החיסול מגמות נגד גלוי למאבק לצאת המפלגה,
 לאחרונה שפירסם מיקונים, סנה. משה ד״ר של לגתיות

 מהסס העם, ובקול במעריב סנה נגד זהירים מאמרים
 חבריה עזיבת נמשכת בינתיים זאת. לעשות עדיין

 חבר אף כמעט נשאר לא בה המפלגה, של הוותיקים
סנה. של תומך שאינו ,40 לגיל מתחת אחד צעיר


