בכירים בצה״ל ,העומדים להשתחרר בקרוב.

ה לי ג ה לז כויו ת ה א ד ם
ת ב ב ש שוב!

תוטנץיף
■דחה מו עד
ה ב חי רו ת ל ה ס ת ד ר ו ת
הבחירות להסתדרות הכללית לא יתקיימו במועדן.
המתוכנן לחודש יולי  1973׳ אלא יתקיימו בתאריך
מאוחר יותר .קיימת אפשרות ,בה דנים עתה

בצמרת מיפלגת העבודה ככובד ראש ,לפיה
יוצמדו הבחירות להסתדרות לבחירות ל
כנסת ,אשר יתקיימו כנוכמכר  ,1973או
ייערכו שבועות ספורים כסמוך להן.

במיפלגת העבודה איו ענייו לנהל מערכת בחירות
סביב בעיות סוציאליות טהורות ,כפי שיידרש בבחי
רות להסתדרות .יש כאלה בצמרת העבודה המעדי
פים שגם הבחירות להסתדרות ייערכו תחת רישומה
של מערכת הבחירות הכללית ,בה הם מקווים ,יכ
ריעו שיקולים מדיניים.

מ־ ■היה
ש ר ״ ה מ ש פ טי ם ה ב א י
אפילו אם תמשיך גולדה מאיר לכהן בתפקידה
אחרי הבחירות הקרובות ,לא ימשיך יעקוב שמשון
שפירא לכהן כשר־המישפטים .ה
מועמד הסביר ביותר לרשת את
מקומו הוא ח״כ חיים צדוק ,שהוא
מועמד הגוש במפא״י לשעבר.

אכל מינוי זה מוטל ב
ספק אם יצורפו שני נציגים
אחרים של הגוש לממ
שלה הבאה ,כפי שמתוכ
נן .הכוונה היא לצירופם של
יהושע רכינוביץ׳ ,ראש
עיריית תל-אכיב ,וח״ב אב
רהם עופר ,מנכ״ל ״שיבר
עובדים״ .כמקרה בזה
יגיע לגוש נציג שלישי במכד
ישלה וצדוק לא יוכל לכהן
כתפקיד.

זואן

קיימת אפשרות שהמערך יצטרך
למסור את תפקיד שר־המישפטים
לשותפים בקואליציה .במקרה זה
תעלה שוב מועמדותו של ח״כ
גדעון האוזנר ,אם זה יצליח לה 
דיח את משה קול כנציג ל״ע ב 
ממשלה.

שופ ט מחוז*
ירוץ ל ב ח י רו ת
השופט המחוזי אהרון
חייכי ,היושב בבתי־המיש־
פט כאשקלון וככאר-שכע,
יפרוש כקרוב מכם השיפוט
כדי לעמוד כראש רשימת
המערך בבחירות לעיריית
אשקלון .באמצעות מועמדו־
תו מקווים אנשי המערך לכ
בוש מחדש את ראשות ה 
עיר הנמצאת כידי גח״ל.
בעיר דרומית אחרת בה נמצא
השילטון בידי גודל ,באשדוד ,טרם
הוכרע מי יהיה המועמד של ה
מערך .ח״כ יהונתן יפרח ,משד
רות ,ניסה לגשש בדבר האפשרות
כי הוא יעמוד בראש רשימת המע
רך בבחירות לעירייה באשדוד,
אולם אנשי סניף העבודה במקום
דחו את מועמדותו .הם מנהלים
עתה גישושים אצל כמה קצינים

אחרי שבית־המישפט ביטל את חוקיות ההשתל
טות של חברי העבודה על הליגה לזכויות האדם,
וקבע כי בחירות חדשות להנהלת הליגה ייערכו בהש
גחת פקיד בחירות ,מתכוונים אנשי המשמרת הצעירה
של מיפלגת העבודה להשתלט מחדש על הליגה.

אנשי המשמרת הצעירה מתכוונים
להגיש לא פחות מ־ 4500טופסי הצטרפות
חדשים לליגה ,של חבריהם ,כדי להבטיח
לעצמם רוב מוחלט כבחירת הנהלת הליגה,
הנמצאת עתה בשליטת אישים שמאלניים.

ח ב ר ת ה בי טו ח !,בוחר
נ מ כ ר לווירדניהיי
חברת הביטוח סהר ,הנמצאת בשליטת משפחת
סחרוב ,מכרה את חברת הביטוח בוחן ,שהיתר .בבע
לותה ,לחברת הביטוח ירדניה.
סהר קנתה את בוחן לפני שבע שנים ,בעת שהיתה
במצב כספי קשה ,והבריאה אותה .המחיר שקיבלה

״סהר״ מ״ירדניה״ עכור ״כוחן״ גבוה כ־2
מיליון ל״י מהמחיר ששילמה כעדה לפני
שבע שנים .״סהר״ מתכוונת לחלק את מר
בית הרווחים האלה לבעלי מניותיה כעתיד
הקרוב.

קי סינגיד יהיה
עיר מו ס כי ם
תו ק ם לי ד ת ד ־ א כ י ם
עיר של מוסכים עומדת לקום בשכנות לתחנת
הדלק של אליהו סעדון ,בכביש היציאה מתל־אביב
ללוד ולירושלים ,לא הרחק מהפארק הלאומי של
רמת־גן.

איגוד המוסכים רכש לאחרונה יבטח של
 35דונאם כמקום ,עליו הוא מתכונן להקים
את קריית המוסבים .למקום יועברו כחמי
שים מוסכים הפועלים עתה כמקומות שו
נים כתל־אכיב והמיועדים להריסה.
האיגוד מנהל עתה משא־ומתן לרכישת  180דו־
נאם נוספים באזור להרחבת התוכנית .מנכ״ל איגוד
המוסכים ,צבי פיק .מסר כי המחיר ששולם בעד
הקרקע במקום היה  22אלף לירות לדונאם .הקרקע
נקנתה מקבוצת בעלי הון מרמת־גן בראשות מש
פחת לאלו.

איש ה מ פ ת ח
מתרבים הסימנים לכך שהפרו
פסור הנרי קיסינג׳ר יהיה איש המפ
תח במהלכים הבאים של ארצות-הב-
דית כמזרח התיכון.
אחרי שיסיים את מלאכת עשיית
השלום כוויט-נאם ,הוא יקבל על עצ
מו תפקיד דומה בסיכסוך הישראלי-
ערכי.
הנשיא ניקסון מקווה שעובדת
היותו של קיסינג׳ר יהודי תנטרל את
התגובה השלילית האפשרית מצד
יהודי ארצות-הברית.

סהר עומדת להודיע לבורסה על העיסקה עוד
השבוע ,כאשר תקבל אישור פורמאלי למכירה ,ממד
עצת־המסחר בלונדון ,הצריכה לאשר את העיסקה בשל
פעילות החברות המעורבות בעיסקה בבריטניה.

ה מ ח סו ר ב בי צי ם
יסתיים ביוו א ר
המחסור בביצי מאכל הפוקד עתה את ישראל,
יסתיים בחודש ינואר הקרוב .ההערכה היא כי הגורם
למחסור הנוכחי הוא מחסור זמני קטן בביצי מאכל
שהוליד בציבור בהלה לביצים ואגידה ,כשתוצאה
ממנה נוצר מחסור חמור יותר.

הסיכה למחסור הזמני היא הערבה
מוטעית של מועצת-הלול  :לפני חודש
העריבה מועצת־הלול כי יהיו עודפי בי
צים ,מכרה  10מיליון ביצים לשבירה
וייכוש לחו״ל במחירי הפסד .כמות זו היא

החסרה עתה בשוק והיא הגורמת להאמרת מחירי
הביצים.

ה מ פ ל ג ו ת מ ש ת ל טו ת
ע ל ת טלווי 1י ה
הממשלה ומיפלגות הקואליציה יגבירו לחצן על
הטלוויזיה הכללית בשנת הבחירות וישתלטו עליה
באופן מוחלט על־ידי אי אישור תקציב מוגדל לפעו
לותיה .כדי להתגבר על הגירעון בתקציב ,יפיקו מח
לקות הטלוויזיה תוכניות משותפות עם מישרדים ממ
שלתיים וארגונים שונים.

כך למשל סירב מישרד-האוצר לאשר
תקציב מוגדל לשנת הב״ה ,אך הזרים את
הסכומים המבוקשים דרך מרכז ההסברה
ושירות הסרטים של מישרד החינוך־והתר־
כות .גם מישרד הדתות יקציב מתקציבו
לתוכניות הדת והמסורת שיהפכו ל״פינת
המפד״ל״ ואילו מפ״ס תקבל את החלק שלה
כעוגת הקואליציה של הטלוויזיה ע״י ״תוכ
ניות קליטה״ שימומנו ע״י מישרד־הקליטה.
כל ההפקות המשותפות האלה הן בניגוד מפורש
לחוק רשות־השידור ,האוסר על הטלוויזיה קבלת
תקציבים והשתתפויות שלא באמצעות תקציב רשות־
השידור.

