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 !״״מזועזעת שוב מאיר, גולדה ראש־הממשלה,

 שנכללו מהגילויים כמה מליצה. זו אין שהפעם אלא
 מחדלי את לחקור שהתמנתה קופל״ ״ועדת בדו״ח

 התרגשות לגולדה גרמו בחו״ל, הישראליים האבטחה
רב. ומתח

 עמוקה התרגשות של כמקרים כרגיל,
למשכב. נפלה היא אצלה,

א ב ־ אבן א
*,,ה^גוש מועמד

מת העבודה במיפלגת המפא״יי הגוש ראשי בין
 את מלהציע מנוס יהיה לא כי ההכרה והולכת גבשת

 בכס מאיר גולדה של כיורשה אבן, אבא שר־החוץ,
ראש־הממשלה.

 איתנה שהיא סופית, הבהירה גולדה
כתפ נוספת קדנציה לכהן לא בהחלטתה

פנ שגם להשתכנע נוטים הגוש ראשי קיד.
 לרשת ויסרב דעתו על לעמוד עשוי ספיר חס
גולדה. את

 אלא הגוש לאנשי ברירה תהיה לא כזה, במקרה
הית לראשות־הממשלה. כמועמד אבן אבא את להציע

 האחרים המועמדים כל על־פני אבן של היחיד רון
העבודה. במיפלגת לשעבר מפא״י איש היותו :לתפקיד

ת מציעי□ רבין א
ל ״ כ מז ת כ רו ד ת ס ה ה

 צצה בינתיים, שנשכחה ישנה, הצעה
שג של שובו התקרב עם מחדש, ועלתה

 רכין. יצחק כארצות־הכרית, ישראל ריר
מזרו כאחד רכין של שיבוצו ובעיית מאחר

 הועלתה פרובלמטית, היא המימשל עות
 שרבץ מהפרק, הורדה שבשעתו האפשרות,

 להסתדרות העבודה רשימת בראש יעמוד
הבא. המזכ״ל ויהיה
 והוא זה בתפקיד מאוד מעוניין אלמוגי יוסף גם

זה. לצורך שונים בחוגים תמיכה מגייס
הגו־ המזכ״ל בהשראת מגמה, מסתמנת בינתיים

ה די ב ץ - ש ר א ב
 פוריי, ליב השבדי. יורש־העצר של ארוסתו

 את בירושלים לחגוג כדי בישראל, לביקור הגיעה
אביה. של 60דד הולדתו יום

 בת השבדית היפהפיה של ביקורה
ה משפחת כבת כבר הנחשבת ,20ה־

 כשלמלוויה בסוד נשמד השבדית, מלוכה
 פיר- לתת לא הוראה ניתנה הישראלים

 המדיניות ההשלכות בשל לביקור, סוס
לו. להיות העשויות
משפח מבני שניים על-ידי המלווה הארוסה,

 של מיוחדת בטיסה והגיעה בנתניה שוהה תה,
הסקנדינביות. טיסות-השכר מחברות אחת

 של הבחירות מטה יהיה לפיה בן־אהרון, יצחק כחי
 עסקני טהרת על כולו מורכב להסתדרות המערך

המיפלגה. של אחרים פונקציונרים ולא ההסתדרות

ד מוכ״ד ר ש ר מ ח ס מ  ה
ה בז ח ל תו פי ל

 800כ־ של להעסקתם סידורים יעשו התוכנית לפי
 המעסיקים באילת. סיני, של המזרחי מהחוף בדואים

להע מתנגדים סולל־בונה, ובעיקר באילת הגדולים
הפו לתנאי שווים בתנאים אלה בדואים של סקתם
 הענקת מחייב זה ששיוויון כיוון הישראליים, עלים

 המקובלות אחרות ותוספות לבדואים ערבה תוספת
באילת.

באי לבדואים איכסון סידורי יעשו ראשון בשלב
יו תחבורה סידורי יונהגו מאוחר יותר בשלב לת.

 כתוצאה להיווצר העלולות בעיות למנוע כדי מיים,
במקום. ממגוריהם

שייה התע
 המיטהר מישרד מנכ״ל כין היחסים
והתע לשר־המיסחר להב, גדעון והתעשייה

 כעיק־ לאחרונה. הורעו בר-לב, חיים שייה
 מנכ״ל לתפקיד לעבור להב מתכונן זאת בות

התעשייה. לפיתוח הבנק
 העומד נאמן, אברהם ד״ר הבנק את מנהל כיום

עי לוטש נאמן חודשים. מיספר בעוד לפנסיה לצאת
 תפקיד הבנק, של המנהלים מועצת יו״ר לתפקיד ניו

דינשטיין. צבי על־ידי כרגע התפוס

ת ר קו מנכ״ל על בי
ד ר ש ה מ ט לי ק ה

 לאחרונה מתנהל העבודה מיפלגת בחוגי
 מפ״ם, אייט הקליטה, מישרד מנכ״ל נגד מסע
אשכנזי. הלל

אש־ כי טוענים העבודה במיפלגת הקליטה גורמי

ס פוז ה ת פ סי ח א די ל  פ
 החוץ (והוואי שד

ת ש ר פ ל ב ס
 החוץ עיתונאי אירגון של הישראליים החברים

 האיר־ של כללית אסיפה של כינוסה את יזמו בישראל
 העיתונות צלם של הרחקתו בפרשת לדון כדי גון

 האשמות בשל האירגון, הנהלת על־ידי טל שבתי
 ללבנון צה״ל לפשיטת צירופו בעקבות נגדו שהועלו

בישראל. החוץ צלמי כנציג
מצע מטעות נבעה הוצאתו כי טוען, טל

התמו כל הגיעו לא ממנה שכתוצאה רת,
 העיתונות נציגי לכל כפול־מן •טצילם נות

 כאירגון הישראלים הנציגים בזמן. הזרה
 צעד טל של בהרחקתו רואים כתכי־החוץ

היש בחברים לפגוע שנועד מוצדק, בלתי
כאירגון. ראלים

״ הגענו ״סוף־טוף ר! ב טו ק או ל
 המיפלגה במאמצי מחבל גמישות, חוסר מגלה כנזי

בעי החדשים, העולים בקרב ואוהדים תומכים לרכוש
 המים־ בו מצב נוצר זאת לעומת מברית־המועצות. קר

 בריכוזי להתבסם מצליחים גח״ל ואנשי הדתיות לגות
אלה. עולים

ת פוו ס אל מ שר  י
ו ס ה אניות ״ ל כו מ

 של אפשרות שוקלת ״צי״ם״ חברת
במס קטנות מכולה אוניות כחמש בניית
 יוס׳ אלה מכולה אוניות ישראל. פנות

בים־התיכון. הובלה לצרכי בעיקר
 בקו מכולות צי׳׳ס תפעיל הקרוב ינואר בחודש

במש אוניות שלוש יופעלו בו ארצות־הברית,—חיפה
אחת. כל טון 25 של קל
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 בבדואים שימוש מתכנן מישרד־העבודה
 החמור המחסור על להתגבר כדי סיני, של

 בעכוד-ו, בעיקר באילת, עובדות בידיים
ובשירותים. הבניין

ר האחי□ מו פותח■□ ו
ש חד ת מ ייוזוביויי א

על* בשעתו שנחקרו זמור, ואדגר ויליאם האחים
 הצתת בעקבות אשרוב אילן רצח על המישטרה ידי

ועוס לישראל חזרו בבעלותם, שהיתה וזוביו מסעדת
מחדש. פתיחתה לקראת מסעדתם בשיפוץ עתה קים

 זמור, לאדגר להתיר מישרד־הפנים סירב בשעתו
 בטענה לארץ להיכנס לצרפת, שיצא האחים אחד

הציבור. שלום את מסכן שהוא
 שר■ נגד שהוציאו צו־על־תנאי בעקבות

לישראל. כניסתם הותרה הפנים,

ש עירעור חוד מ
ר של ל דו ה

 מחודש לעירעור מצפים הבנקים חוגי
 וכתוצאה הקרוב, בעתיד הדולר מעמד של

 והמארק השווייצי הפרנק של ייסוף מכך
הגרמני.
 לכמה ישראל בנק בהוראת למצוא ניתן לכך רמזים

לסו במטבע־זר השקעותיהם את לפזר מקומיים בנקים
מטבעות. של שונים גים


