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 ישראל שגריר של כהונתו סיום שמועד למרות

 הוכרע טרם ומתקרב, הולך רבין, יצחק בוושינגטון,
רבין. של יורשו יהיה מי  למנות ההצעה שוב הועלתה לאחרונה

 רפאל, גדעון לשעבר, משרד־החוץ מנב״ל את
 שונאת מאיר שגולדה למרות זה. לתפקיד
 רואה למינוי, תתנגד וודאי רפאל את אישית

 לגביו. יתרון גולדה של זו כאיכה דווקא אכן
 רפאל, של מינויו את להעכיר יצליח אם

 ידווח החדש שהשגריר להבטיח יוכל הוא
לראש־הממשלה. ולא מוושינגטון ישירות לו

 שהוא למרות ושוב, שוב מוצע ששמו נוסף מועמד
 משה לשעבר השר הוא לכך, הסכמתו נתן טרם עצמו

 בעתיד כי טוענים למינויו המתנגדים אלה כרמל.
 מפתח עמדת להיות בוושינגטון השגריר כהונת עשויה
לשעבר. העבודה אחדות אנשי של נוספת

יוותר בך־אהרון
ה על ע בי ת ה

 לא כן־אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכ״ל
 תכי־ יגיש ולא הפומבית הבטחתו את יקיים

 העבודה מוסדות כפני חברים למשפט עה
 שהאשים על ספיר, פנחס שר־האוצר נגד

בהסתה. בשעתו אותו
 מבחינה כי בן־אהרון למקורבי שהתברר אחרי

 היא התביעה להגשת היחידה הדרך פרוצדוראלית
 שלה הביקורת לוועדת ולא המפלגה של לבית־הדין

 את לבטל למזכ״ל יעצו הם נכסים, בענייני רק הדנה
תביעתו.
 בן־אהרון היה יכול אותו זה בהקשר היחיד הסעיף
 בחבר פגיעה של הסעיף הוא בית־הדין, בפני להעלות

 כי לבן־אהרון הסתבר עוד תפקידו. מילוי בעת נבחר
 לנאשם, ממאשים יהפוך כזה שבמשפט סכנה לו נשקפת

 הדין בית בפני להביא לספיר שמיעצים לו נודע שכן
 באמת הוא כי שיוכיחו בן־אהרון מדברי ציטוטים

המדינה. הנהגת נגד מסית
 נסיגה כקרוב יבצע כן־אהרון כי מצפים
 מילולי כויכוח תסתיים והפרשה טאקטית

כלשהיא. תביעה ללא

ת ה תנוע א ח ד מ ג נ
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פר מאז כיותר הגדולה תנועת־המחאה
רי כעיקכות להתפתח עשוייה גולדמן שת
עקרכה. שדות סוס

 חדרה הפרשה משמעות שמלוא עד מסמים זמן עבר
 חוגים גם לעניין התעוררו עכשיו הציבור. לתודעת
מסוג במחאות עצמם את משתפים אינם כלל שבדרך

זה.
 הוא עקרכה מעשה רכים שלדעת מכיוון

 ללבוש עליו המחאה גם עשוייה סימן־דרן-,
כלתי-שיגרתיות. וצורות ממדים

ה ר חז  - לביו־עם ה
ם בי ל ש ועד־חנא■ ב

 מאיר גולדה ראש־הממשלה של המובטחת תשובתה
 לכפריהם, לחזור המבקשים ואיקרית בירעם לערביי

ומוחלטת. פסקנית תשובה כיום, הנראה ככל תהיה, לא
ושכנר גולדה כפני שהועלו ההצעות כין

 ההצעה גם הועלתה לעצמה, תאמץ היא אה
 אלה כפרים שני לתושבי תודיע שגולדה

ממשלת־ישראל מכירה עקרונית שמבחינה

האד את ולקבל לכפריהם לחזור בזכותם
המתי בגלל אולם להם. שייכות שהיו מות
כשל החזרה תיעשה לבנון, עם בגבול חות
 כגבול ברגיעה קשור שיהיה ועל־תנאי, בים

הצפוני.
לכפרי לשוב שנים 24 המתינו שאם לכפריים ייאמר

 שנים, מספר עוד ימתינו אם נורא זד, יד,יד, לא הם,
 להם שיותר הממשלה מצד עקרונית החלטה כשבידיהם

 בינתיים, זאת. ירשה הבטחוני שהמצב ברגע לחזור
 מהאדמות חלק לעבד להם יותר הרוחות, הרגעת לשם
 כל בהם יקימו שלא בתנאי בעבר, להם שייכות שהיו

מיבנים.

 שיוביל מידע שימסרו לאלו כספיים פרסים להעניק
הבנקים. שודדי לתפיסת
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ע שמורות ב ט ה
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את כעצמם סופגים הישראליים הבנקים

 התנגד כאילו בעיתונות הפירסוס למרות
 (מיל.) אלוף הטבע שמורות רשות מנהל

 מאילת נוספת דרך לסלילת יפה אברהם
רא מאשימים הים, לאורך לשאדם־א־שייך

 במחדלים יפה את הטבע להגנת החברה שי
 את שתהרוס הדרך, סלילת את •טאיפשרו

פיני. חוף שלאורך הנדירים האלמוגים אוצר

 ממקרי כתוצאה להם הנגרמים ההפסדים
האחרונים. השוד

ר הטלוויזיה ד ש  ת
של ישירים שידורים
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 תוכל הכאה בעונה כי הנמנע מן לא

 שידורים לשדר הישראלית הטלוויזיה
בכדו הלאומית הליגה ממשחקי ישירים

 כשבתות נערכים, הם בהן בשעות רגל
אחרי-הצהריים.

 החליט רשות־ד,שידור של שהועד־חמנהל אחרי
 ישירים שידורים ולהתיר קודמת החלטה לבטל

 ערבי ושני שבת בלילות במינכן מהאולימפיאדה
 נכבד. הישג בטלוויזיה בכך רואים השנה, ראש

 ישיר שידור של עובדה ברדיו נקבעה בשעתו
 כל עורר שהדבר מבלי בכדורגל, הליגה ממשחקי

הדתיים. מצד והתנגדות סערה
 שבת שככל נראה טכנית. מבחינה

 ממשחק ישיר, שידור לשדר יהיה ניתן
שבוע. אותו של החשוב המשחק - אחד

 אחר כביש סלילת כשנה לפני כבר נסתיימה כזכור
 עלה ואשר ההרים דרך העובר לשארם־א־שייך מאילת

 הכביש של היקר המחיר ל״י. מיליון 50 בסביבות
פגי למנוע כדי מהים הכביש מהרחקת נבע הראשון

הטבע. בשמורות עה

ה ק די רי ב פ ס ב
שייה ת התע אי ב צ ה

 עומדת הציבוריות השערוריות לשרשרת
התע בי התברר נוספת. שערורייה להצטרף

 הכבירים לעובדיה העניקה הצבאית שייה
 כלי ל״י, מיליון שלושה •טל כשיעור הטבות

בחוק. מס־הכנסה מהם שניקתה
החלי הם מס־הכנסה לשלטונות כך על נודע כאשר

 שליחת הוא מהם כשאחד צעדים, של שורה על טו
הצבאית. התעשייה ספרי לבדיקת חוליות
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 ההפסדים את לספוג הבנקים הנהלות של החלטתם
 הם בהן הזרות הביטוח לחברות לפנות ולא בעצמם

 השוד, מעשי נזקי את להם לשלם בתביעה מבוטחים
 יעמידו הזרות הביטוח שחברות מחששם תוצאה הינד,

 או בהם לעמוד יוכלו שלא תנאים בעתיד, בפניהם
ניכר. באופן הפרמיות סכומי את להם שיגדילו

הבנקים איגוד הבטחת את להביו יש זה רקע על

יהיה
 עירית לראשות העבודה מפלגת מועמד

ראשון־לציון.
 עיריה לראשות זה בדרג אישיות להעמיד ההחלטה

 העבודה מפלגת מרצון נובעת ראשון־לציון כמו קטנה
 הרבה בפופולאריות להתמודד שיוכל אדם להעמיד

 חנניה הדין עורך ראשון־לציון עירית ראש זוכה לה
מגח״ל. גיבשטיין
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