
 יצייתו לא כי מזכירי־הקיבוצים ואת מפקדיהם את
בבתי־סוהר. לשבת ייאלצו אם אפילו לפקודות,

 נאסר. ולא פקודה למלא סירב מצר מקיבוץ חבר
 עתה מרצה בירושלים, מצפן מפעילי בובר, אריה
 ברמת- לשרת שסירב אחרי ימים 35 של מאסר עונש

הגולן.
נגד עצות אובדי הארצי הקיבוץ מזכירי ----- — — —המק .........  ויותר יותר אופי המקבלת ההתקוממות

 התייחסו הראשונים שהמקרים בעוד רחב.
הצ לא שעדיין צעירים או •טי״ח להכרי
 גם עתה המסרבים כין ישנם למפ׳׳ם, טרפו
מפ״ם. חברי

ידון המערך

 לתפקיד המועמד

ן1או החקלאות: שר
 וחבר* החקלאות שר סגן שהיה מי

 הסיכוי כעל הוא אוזן, הקודמת, הכנסת
 כשר* גכתי חיים את לרשת כיותר הגדול

החקלאות.
 לאיש התפקיד את להעביר מוכנים המערך ראשי

 את להוציא הדורש פיינרמן, לעוזי לא אך המושבים,
 יתרון יש לאוזן הקיבוצים. תנועת איש מידי התיק
ייצו את יגדיל הוא המזרח, עדות איש בהיותו :נוסף

בממשלה. גן

פועלי□ מועצות
המוחזק*□ פשטתי□

אי כהקמת בקרוב תעסוק ההסתדרות
 כשטחים פועלים ומועצות מקצועיים גודים

המוחזקים.
והממשלה, המעבידים את הזהיר בן־אהרון יצחק

 מן זולה עבודה עם להשלים תוכל לא ההסתדרות כי
 אינם מהשטחים שהפועלים העובדה ועם השטחים,

 ודמי־ הפנסיה הגמל, קרנות עבור מניכויים נהנים
ישראליים. פועלים היו כאילו מהם המנוכים החופשה,

 הוועדה תחליט אם בי הסביר, כו־אהרון
 כשטחים הפועלים לאירגון לפעול המרכזת

מס הוא כי הדבר פירוש אין המוחזקים,
להת ביטוי זה יהיה אלא ל״סיפוחים״, בים

 ושתי רמות-שכר שתי של לקיומן נגדותו
ישראל. כמדינת עבודה תנאי של רמות

 □כנח צפוייה
תיאטרוני□ סגירת

פליטי□ ביישוב
הער הפליטים יישוב של בכיוון כלשהי תזוזה

המערך. בצמרת חלה ביים
 תקיים ככנסת שמיעתו הסבים המעיד

 יפתח הדיון את כקרוב. זו כעייה על דיון
ממשל יוזמה שיציע זכין, דוב מפ״ם ח״כ
הפליטים. ליישוב תית

ם הקדות  לבדווי
רפיח בפיתחת

שסול מהבדווים חלק יוחזרו הקרוב ובעתיד ייתכן
 בקירבת לשבת שוב ויורשו רפיח, מפיתחת בזמנו קו

בגדר. ושגודרו לעיבוד להם המותרים השטחים,
כעצ תחליט מאיר גולדה ראש־הממשלה

 אחרי ושיקומם הבדווים פיצוי צורת על מה
 האחת מנוגדות, עמדות שתי כפניה שהובאו
 לפית■ הבדווים את להחזיר ניתן כי הטוענת

 כמקומות לשקמם יש כי והשנייה, רפיח חת
כסיני. אחרים
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 דישמי כלתי כאופן הודיע אכן אכא
התפט את יגיש שהוא הבכירים לשרים

 רכין. יצחק לממשלה יצורף אם רותו
שדיעותיהם האישים, שני כין היחסים 141 1 1 1)4 ■,4*- ווי}' 14 141 1 '1 1
 שאכן כזאת כדטבו־ לנקודת הגיעו דומות,

ממשלה. כאותה איתו לשבת מוכן אינו
מת עופר אכרהם קבוצת שגם מכיוון

 תיק־ במעט אפסו רכין, לבחירת נגדת
זו. כממשלה שר לכהונת רכין של וותיו

 ציבורית סערה תתפתח ביותר הקרובים בימים
 סכנת צפוייח כי יתברר כאשר ראשונה, ממדרגה

 הביקורים מיעוט בגלל אחדים, לתיאטרונים סגירה
וההוצאות. המיסים וריבוי

 שר־החינוד־והתרבות, על תתרכז האש
 להצלת דבר עושה שאינו ככף שייאשם

ל האחראי שר־הפנים, ועל התיאטרונים,
המקומיות. הרשויות מטעם המיסים הטלת

□רבני עוד
בשטחי□ שירות

חזית תהיה לא
הדתיות המפלגות בין

 משותף פוליטי מערך להקמת הגישושים למרות
 החסימה, אחוז ויועלה במידה הדתיות, המפלגות בין

יקום. לא כזה שמערך לוודאי קרוב
 אגודת־ישראל ופועלי אגודת־ישדאל

 החסר את למלא כניפרד אהת כל מקוות
 עולי בקולות החסימה אחוז את לעבור כדי

עו כקרב אינטנסיבית פועלות והן גרוזיה
אלה. לים

 ופא״י אגו״י בין ביחסים החרפה חלה לאחרונה
 בעיקר הקיצוניים, החוגים של לחצם בגלל וזאת
מוח ניתוק הרוצים בבני-ברק הישיבות תלמידי בקרב

אגודת־ישראל. מפועלי אגודת־ישראל של לט

יתבעו שופטי□
תו? תיקון ב

 בתי־המשפט משופטי מיספר של פנייה צפוייה
 לתקן כדי המשפטים, משרד אל בישראל המחוזיים

 לסרב עורכי־דין על שיאסור כזו בצורה החוק את
בתי־המשפט. על־ידי שנקבעו מינויים לקבל

 של הפרקליטים שכר פרשת כעקבות
 עורכי־דין של תופעות התגלו ויתקון, ועדת

 נאשמים על להגן עליהם לקבל ה״סרכים
 שהיו בתעריפים כית־המשפט, כקשת לפי

 עורך־ היה יכול בה עד כה. עד מקובלים
המינוי. את לקבל לסרב דין

 לסרב עורך־דין יוכל לא החדשה להצעה בהתאם
סי לבית־המשפט ימציא אם אלא כזה, מינוי לקבל

זה. לסירובו הדעת על מתקבלות בות

נזיקין תביעת
הטלוויזיה נגד

 נזיקין תביעת תוגש בי לוודאי קרוב
 שידור בעקבות הישראלית הטלוויזיה נגד

 ״טוטנחאם״ קבוצת כין הכדורגל מישחק
תל-אביב. מכבי לבין הבריטית
 הכדורגל מאמן על־ידי לישראל הובאה טוטנהאם

 לשדר לטלוויזיה להתיר שהסכים מרימוביץ׳, יוסל׳ה
 ל״י, 7000 של סכום תמורת במלואו המישחק את

 על מוקדמת הודעה תפרסם לא שהטלוויזיה בתנאי
השי ביום אלא כאלה, במקרים כמקובל השידור,

הכרטיסים. למכירת להפריע לא כדי וזאת עצמו, דור
 של הספורט מדור עורך פירסם ההסכם למרות

 מבט מעורכי גם שהוא עצמון, דב אחרונות, ידיעות
במלו המישחק שידור על ידיעה בטלוויזיה, ספורט

לשידור. קודם יומיים או,
הכר מכירת מייד נפסקה מכף כתוצאה

 מיהרו כרטיסים רוכשי למישחק, טיסים
 ולטענת הקרן למחיר מתחת מהם להיפטר
 של נזקים להם נגרמו המישחק מארגני

ל״י. אלף 40כ־
 השידור על המוקדם הפירסום כי סברה הועלתה

 כדורגלני של הפוגע יחסם על במחאה במתכוון נעשה
ההת בעקבות בישראל, לשהות שסירבו טוטנהאם,

ויצ שיחקו לארץ, באו בלוד, בנמל־התעופה נקשות
עצמו. יום באותו ממנה, או

 המוחזקים. בשטחים סרבני־השירות מיספר יתרבה
כבר הזהירו השומר־הצעיר מקיבוצי רבים חברים

וגולדלילה (שפירא) שימשון


