
• ת ך נגוון
 שוחרר בכיר פקיד

ל ל מ*ו*ת סטיה בג
 לאחרונה שוחרר כביר ממשלתי פייר
 שמונתה רפואית שוועדה אחרי מתפקידו

 כי פסקה אותו, שהעסיק המישרד על־ידי
 לסדר המפריעה מינית מהפרעה סוכל האיש
כמישרד. הטוס

 עסק, בו בשטח ביותר המוכשרים אחד הפקיד,
אקסהבי־ מדחפים סובל ומחונן, מבריק משכיל, איש

לפי מהבנק פרישתו על כחודש לפני הודיע גיל
 להב, גדעון כי לו נדמה שהיה אחרי התעשייה תוח

 עם שהסתכסך והתעשייה, המיסחר מישרד מנכ״ל
 מנכ״ל לתפקיד פניו על יועדף בר־לב, חיים השר

הבנק.
 מחו״ל, ספיר פנחס של שוכו אחרי אבל

 בי לגיל, הובהר כפגישה גיל. עימו נפגש
 ספיר. פנחס של בתמיכתו לזכות עשוי הוא

 לפרוש מכוונתו גיל כו חזר מכך כתוצאה
מהבנק.

נגד מק״י נציג
,,.האינטרנציונאל

 מאוד מהר יגיע כמק״י הפנימי המשכר
 עלולה הפילוג תהליך את סופית. להכרעה
ל להעמיד הוועד־המדבזי החלטת להחיש
אס המיפלגה מנהיגת את משמעתי בירור

 עד מראשיה, שהיה מי ואת וילנסקה תר
 אליעזר יד־חנה, קיבוץ חכר ,17ה־ לוועידה

פיילר. (״שומרניק״)
 וי־ של הצבעתם היתד, המשבר להחרפת העילה

 של עירעורה בעד ההסתדרות במועצת ופיילר לנסקה
 הוועד־הפו־ החלטת על כוח־חדש—העולם־הזה סיעת

 מתמיכה הימנעותם וכן יוקר תוספת לשלם שלא על
הסובייטי. הכופר בעניין המערך־גח״ל בהצעת

אתהז! איפה משה,
 היה הוא כי התלוננו במישרדו פקידות ציוניסטים.

ממשל חקירה ועדות שתי במישרד. לעיניהן מאונן
 שיחדור על המליצו התלונות, את לחקור שמונו תיות
מתפקידו. האיש

 הקרע מחריף
פרס - ■עקב■

 פרם שמעון שר-התחכורה כין הקרע
 לאחרונה, החריף יעקכי, גד ח׳׳ב סגנו, לבין

כי דברים מחליפים ואינם כמעט והשניים
פ. נוה

 בין גם היחסים הורעו אלה, ליחסים קשר ללא
 כשזה דיין של סגנו בזמנו שהיה יעקבי, לדיין. יעקבי

 סגן להיות לו יקרא שדיין האמין שר־החקלאות, היה
 לפרוש רצונו את הביע צור שצבי אחרי שר־הביטחון

 של כוונתו על ההצהרות המיוחד. העוזר מתפקיד
שגול לפני זה, לתפקיד יריב אהרון את למנות דיין
 ביחסים כפגיעה ליעקבי נראו אליה, אותו לקחה דה

לשעבר. רפ״י ראשי שהיו מי בין החבריים

 הבנק פובייל ■ה־ה פ■
החווש־ה? לפיתוח

 התעשייה לפיתוח הבנק מנכ״ל תפקיד על המאבק
 ספיר פנחס של מנאמניו גיל, יהודה ומחריף. הולך

לאח הצטרף הבנק, של להשקעות החברה ומנהל
זה. לתפקיד למירוץ רונה

 של ממאבקה חלק הוא במק״י, החדש המהלך
 על צבן ויאיר טיטלבוים ראול של החדשה ההנהגה

להצ מתנגדים הגדול שרובם המיפלגה, חברי נפש
בו. אילמת לתמיכה או למערך, מק״י של טרפותה מא את עתה מגבירים ופיילר וילנסקה

מספ הם כין־השאר כמיפלגה. הפנימי בקם
 פנחס הכרם של תמיכתו על לחבריהם רים

כ המועצה, של המתמדת בוועדה טובין,
 ה״אינטרנצ־ את לשיר שלא גח״ל הצעת
ההסתדרות. מועצת של בסיומה יונאל״

מנסה הקיבוץ־הארצי
רז שי את למתן

 הקיבוץ־הארצי צמרת בין יחסים החרפת צפוייה
 השומר־ בקיבוצי שי״ח אנשי לבין הצעיר השומר של

במזכי לבירור השבוע הוזמנו שי״ח ראשי הצעיר.
 ראשי גם הוזמנו ישיבה לאותה הקיבוץ־הארצי. רות

שלה. העירוני מהפלג מפ״ם
 על להשפיע ינסו מפ״ם אנשי בי נראה

 שהעלו פעולותיהם את למתן שי״ח חברי
ראש־הממשלה. של חמתה את לאחרונה

הכרה תנחן לא
״ ל ר ב ״ ת ־ ב י נ ל

 להשכלה שהמועצה הסיכויים קלושים
כמוסד ״בית-כרל״ כמיכללת תכיר גבוהה

הנ הגישה שעבר שבשבוע אחרי אקדמי,
זו. כרוח כקשה המוסד הלת

 ■ תל־חי במיכללת המועצה הכירה כשנה לפני
 אקדמאית, ברמה המלמדים כמוסדות מנשה ובמיכללת

תארים. להעניק האפשרות את מהם מנעה אך
 בית־ברל, של דומה בקשה ריקם הושבה בעבר

 ניסתה הדחייה בעקבות העבודה. למיפלגת השייך
 זו תל־אביב. אוניברסיטת חסות את לקבל המיכללה

הנ כיו״ר יעבץ צבי הפרופסור להעמדת הסיבה גם
המיכללה. הלת

כעמ הפעם גם תנקוט המועצה בי נראה
 אלא האחרות, המכללות כלפי שנקטה דה
 בהכרעת פוליטיים שיקולים יהיו כן אם

 חינוך שר־ה הוא שלה שהיו׳׳ר המועצה,
אלון. יגאל

 עוג״ם קליטת אין
בהתישבות

 • על מתמרמרים במישרד־הקליטה בכירים פקידים
 עוזי הסוכנות, של העלייה מחלקת יו״ר של הודעתו
בהת עולים אלף 30 לקלוט יהיה ניתן לפיה נרקיס,
העובדת. יישבות

 שאין רק לא כי טוענים פקידים אותם
המו גבוה כה אחוז לישראל העולים כקרב

 היה אם שאפילו אלא כחקלאות, לעסוק כן
העו בהתיישבות אין עולים, של כזה מיספר

העולים. קליטת לצורך בנייה כל בדת
 הכרזותיו על תרעומת מביעים במישרד־ד,קליטה

 העתידים העולים מיספרי בדבר נרקיס של התכופות
לישראל. להגיע

ייה־לטוך חוף
בחורף פתוח

 תל■ בחופי הרחצה עונת סיום אחרי
 פתוח ״הילטון״ מלון חוף יישאר אביב,

 הקטע הוא זה חוף הראשונה. הפעם זו לרחצה,
 החברה על־ידי פותחו שכבר תל־אביב בחופי הראשון

״אתרים״. העירונית
 לסירות ומעגן מזנון מלתחות, הוכשרו במקום

 יופעלו ההצלה שירותי וכן אלה שירותים מיפרש.
 סגורים כה עד החופים היו בה החורף, עונת בכל

רשמית. לרחצה

מפולת
לאילת בתיירות

 תיירות במימדי לאחרונה חלה מדהימה ירידה
מומ חוששים תימשך, המגמה אם לאילת. וחוץ פנים

 אחוז 55 אפילו השנה אילת תראה לא הענף, חי
 שביקרו התיירים מיספר — אלף מאה של מהכמות

שעברה. בשנה במקום
 של טבעית להתפתחות שהתכוננו אילת, תיירני

 בנוסף חדשים, מלון חדרי 1,300 כיום בונים הענף,
עתה. הקיימים 900ל־

 מבין מה
ב? דיין רי לי

 שר־ שעבר בשבוע שחילק המופלגים השבחים
 יריב, אהרון (מיל.) לאלוף דייו משה הביטחון

 אלנבי, בגשר שביקר בעת הטלוויזיה מצלמת לעיני
דיין. מקורבי אצל אדום אור הדליקו

בפומ שבחים לחלק נוהג אינו דיין
 שככל הוכח, העבר ניסיון סמך על בי.

כהק הדבר בא זאת, עושה שהוא פעם
ה זכורים עדיין אחר. מסוג לצעד דמה

פי לאלוף בפומבי* דיין שחילק שבחים
 מילחמ־ בזבות שרון אריאל הדרום, קוד
הו אהר-בך מייד בעזה. כחבלנים תו

המרכז. לפיקוד הרצועה עברה
 קשה נפגע הוא כי היודעים דיין, של מקורביו

 גולדה של לצידה לעבוד יריב של מהחלטתו
 עתה מצפים עוזרו, להיות במקום כיועץ־מיוחד

יריב. לאהרון דיין עתה מכין מה לראות בעניין

4


