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דייו איש
בביר לתפקיד מונה
מו ביותר, המובהקים דיין מאנשי אחד

 הנמצא כפיר, ממלכתי לתפקיד לאחרונה נה
ראש־הממשלה. של אחריותה כתחום דווקא

שת משמעות א■!  לפגי
רוג׳רס ־ דיין

 השבוע שנערכה לפגישה משמעות כל לייחס איו
 האמריקאי שר־החוץ לבין דייו משה שר־הביטחון בין

אותה. האופפים הפרשנויות גלי למרות רוג׳רס, ויליאם
 בין הריעות חילופי בי לחלוטין ברור
 רו־ שכן כלבד, טכס של עניין היו השניים

 כתפקיד לכהן הנראה ככל ימשיך לא ג׳רס
שר־החוץ.

ביטחוני. בייצור העוסקות הישראלי
 הפסקת־האש של התמשכותה נוכח

 כשל לחו״ל ביטחוני בייצוא ירידה ונובח
 שהשוק שבעוד מצב נוצר הביקוש, צימצום
השו הייצור בתחומי למומחים זועק האזרחי

 במיפעלים סמויה אבטלה מעין קיימת נים.
ביטחוני. כייצור העוסקים

 המשך על לוותר יכולה אינה מערכת־הביטחון
 תתקשה צורך במקרה שכן אלה, עובדים העסקת

 ההצעות עתה. ישוחררו אם מחדש, מומחים לגייס
נת אזרחי ייצור של לפסים מיפעלים כמה להעביר

התעשיינים. של בהתנגדות קלות

בן־אהרון
מיפלגתו נגד

שו בן־אהרון, יצחק ההסתדרות, מזכ״ל
 בוועידה אי־הופעה של האפשרות את קל

 לפי שתכונס העבודה, מיפלגת של המיוחדת
 איר־ שינויים כהכנסת לדון בדי תביעתו,

 ההסתדרות כמיכנה מרחיקי-לבת גוניים
ותקנונה.

 ואחדות־ מפא״י שוותיקי לו שהסתבר אחרי זאת
 בנושאים הצעותיו כל את לדחות מתכוונים העבודה

אלה.
 החשוב ותומכו אחדות־העבודה לחטיבת חברו
 מאמר פירסם כבר אלמוזלינו, נתן המרכזת, בוועדה

 מפ״ם גם בן־אהרון. של הצעותיו נגד ומנומק ארוך
 ישיבת את החרימה כבר והיא אלה להצעות מתנגדת
הוועידה. לתיכנון הסיעות

 כן־אהרון עשוי היחידה התמיכה את
בהסתד שלסיעתה גח״ל, מצד דווקא לקבל
 בן־ עם טובים ומעשיים אישיים יחסים רות

 בשכר במישרות הסיעה מפעילי חלק ששיבץ אהרון,
 לגח״ל נתן כך וע״י בוועד־הפועל שונות במחלקות

מי לסיעות ניתנות שאינן בבניין ומישרדים לישכות
אחרות. עוט

כבר בהסתדרות, כוח־חדש — הזה העולם סיעת

 אח ד3■ל! שאק■
דובאביץ׳? תמיכת

 שלא אחרי המפד״ל, מן שאקי אבנר של פרישתו
ודאית. היא הפנימיות, בבחירות כלל השתתף

 ינסה שאקי כי מאמינים המיפלגה כהוגי
 את לקבל בדי חכ״ד חסידי עם להתחבר

לבחי ללכת ואולי מלוכאביץ׳, הרבי תמיכת
אגודת-ישראל. פועלי עם רות

רשי יקים ששאקי :עליה שמדובר אחרת אפשרות
 אנטי־דתיים, עסקנים בהשתתפות מובהקת, עדתית מה

היחידי. המלכד הגורם תהיה העדתית כשהסיסמה

ישראלית פירסומת
ד הירדנית בטלוויזיה

העב השעה שידורי זוכים לה הרבה ההצלחה
ביש רבבות צופים בהם הירדנית, בטלוויזיה רית

מס פירסומת שידורי לשידור הצעות הולידה ראל,
הירדנית. הטלוויזיה באמצעות לישראל חרית

 ירושלים ממזרח ערבים עסקים אנשי
 לתווך ישראליים לפיר&ומאים הציעו
לב כדי הירדנית הטלוויזיה לבין בינם
כאלה. שידורים אפשרות דוק

 להסכים ירדן עשוייה הערבים, המתווכים לדעת
בעברית. השידור הארכת לממן כדי להסדר,

 סיכוי, שום אין בזה שלרעיון מוכן
לשי תסכים לא ישראל שממשלת משום
 גופים על־ידי שימומנו ישראליים דורים

אוייב. ארץ של בטלוויזיה ישראליים
 למשל, למנוע, תוכל לא ישראל ממשלת אולם

היר הטלוויזיה באמצעות לפרסם בשכם, מסוחר
ידו. על המשווקים טלית קפה של מוצרים דנית

 אישי של ההתבטאויות למרות מזאת; יותר עוד
 החדש שהמימשל העדיפות בדבר אמריקאיים מימשל
 הצעות כל תגובשנה לא התיכון, המזרח לענייני יקדיש
 לתקופת ניכסון של המימשל יורכב בטרם פעולה

בחו השני השבעתו טכס אחרי וזאת השנייה, כהונתו
ינואר. דש

 את לדחות אבן אבא שר־החוץ נוטה זו מסיבה
 שנועדה בניו־יורק, האו״ם לעצרת המתוכננת נסיעתו

 בכל זו בתקופה גם טעם יהיה לא שכן החודש, לסוף
תוכניו לגבי האמריקאיים המימשל אנשי עם שיחות
באיזור. לעתיד תיהם

פתרון מחפשי□
הבטחוג■ ד־יוגור

 על לאחרונה המכבידות הכלכליות הבעיות אחת
 המדינה, תקציב על השלכות להן ושיש המדינה משק
המשק של שלוחות באותן הסמויה האבטלה בעיית היא

 נגד תקיפה ציבורית במערכה תפתח שהיא הודיעה
 שיתופן את לחסום המכוונות בן-אהרון, של הצעותיו

ההסתדרות. במוסדות המיעוט סיעות של

המסד׳׳ל ניצי
הכנסת וזן ״ערמו

 באופן שונה תהיה הבאה בכנסת המפד״ל סיעת
 הבחירות תוצאות עקב הנוכחית, הסיעה מן דראסטי

במיפלגה. הפנימיות
 תיעלם, הסיעה של הניצית התדמית

 אם מובהקת, יונתית תדמית תבוא ובמקומה
 דניאל :ח״כים ארבעה לפחות של היעלמם

 צבי הרב ניצים, שניהם שאקי, ואבנר לוי
גולדשמידט. ויוסף סופר-נץ, שהוא נריה,

 שום אין לנריה כוחן, את איבדו עדות־המיזרח
 שפירא חיים דרישת לפי רק נבחר והוא במיפלגה רקע

שניכשלה. ורהפטיג לסיעת שייך וגולדשמידט המנוח,

מלחמה
השלום בוועד

 מיפלגתי מוסד הישראלי, השלום ועד
 את לשנות עתיד שנים, 25 של ותק בעל

הקרובים. בימים הפוליטי הרכבו
 של מוסכמת קואליציה שולטת בה הוועד, נשיאות

הנשי למועצת לצרף החליטה ומפ״ם, מק״י רק״ח,
 וברית־השמאל. חדש כוח — הזה העולם נציגי את אות

 שעיקר בוועד, חשיבות בעל שינוי מהווה ההחלטה
ולעש הבינלאומית השלום למועצת מסתעפים קשריו

העולם. ארצות בכל שלום ועדי רות
 מישרד-החוץ העבודה, מיפלגת מחוגי
 על לחץ צפוי אחרים ממשלתיים ואירגונים

ב השלום בוועד פעילותה להפסקת מפ״ם
 מנושאי לאחד יהפוך זה נושא וגם החדש הרכבו

 יערי- לקבוצת המפ״מי השמאל בין הגלויה המילחמה
והש העבודה מיפלגת עם מלא לאיחוד השואפת חזן,

הממשלתי. במימסד מוחלטת תלבות

סופי מועד
בולוניה לועידת

 ברומא, השבוע שהתקיימה בהתייעצות
 כמתכונת תתקיים בולוניה ועידת בי סוכם

ומאר מישראל נציגים כהשתתפות המלאה,
הקרוב. באביב ערב, צות

 בהתייעצות תיקבע הוועידה של הסופית הדמות
 שהנציגות תיקווה קיימת ינואר. בחודש אחרונה,
רחבה. תהיה הישראלית בוועידה

אחריוח אין
דת״רים

מת העולם, ברחבי ישראליות קונסוליות בכמה
 אשרות המבקשים יהודים, שאינם תיירים בקשים
 לפיהן הצהרות על לחתום בישראל, לביקור כניסה

האישית. אחריותם ועל ביוזמתם בישראל יבקרו הם
 להימנע רצון היא לכך שהסיכה נראה
 כמקרה לפיצויים, מישפטיות מתביעות
 עויינות מפעולות ייפגעו זרים שתיירים
אליה. כדרכם או כישראל
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