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הבחירות. מטד. תפקיד את למלא יכולים מפלגת
 קדנציה לכהן מסרובו בו־אהרון בו חזר בינתיים

ב כי לו שהתברר אחרי ההסתדרות, כמזכ״ל נוספת
 זוטר. שר של תפקיד רק לקבל יוכל הבאה ממשלה

 המערך רשימת בראש שירוץ ייתכן שלא הבין הוא
 ספיר, מאנשי המורכב בחירות מטה בעזרת בהסתדרות

החריף. מתנגדו
הש גם הצטרפו הממורמרים למחנה

 משום אלון, גלילי. וישראל אלון יגאל רים
 לראשות כמועמד להציעו מובן אינו שהגוש

 שהוא מכין שהוא מפני — גלילי הממשלה.
 זה במצב גולדה. עם יחד ללבת חיים יהיה
 משה של לטענותיו להאזין הנטיה גברה

 מפני אפילו לחשוש אין בי הסבור ברמל,
כעבודה. מחודש פילוג

אנ על־ידי השבוע שנעשו הריכוך פעולות למרות
 עופר של בחירתו את לאפשר כדי לשעבר, מפא״י שי

 אחדות־העבודה אנשי אם ברור טרם השבוע, בסוף
ב לשעבר רפ״י לאנשי שיצטרפו או ייכנעו, אומנם
לעופר. ההתנגדות המשך

ר ו״צמן ספי ו
כא בגין, מנחם חרות, למנהיג שנגרמה ההפתעה

 שר־האוצר עם התייעץ וייצמן עזר כי לו נודע שר
 לא בגין, נגד מכין שהוא למרד בקשר ספיר פנחס
 מאז ספיר. של ממקורביו רבים של נחלתם היתר.
 פנחס בידי וייצמן עזר מטופח שר־בממשלה היותו
 הכלב־ כעסקים עזר שותף כאשר גם ספיר.
 היו קרמרמן, ויוסף מרידוד יעקב של ליים

בעזרו. ספיר פנחס עם ההדוקים קשריו
 התייעץ כה הראשונה הפעם זו היתה לא

ב פנימיים לענינים כקשר ספיר עם עזר
 כי לספר יודעים העבודה במפלגת החרות. תנועת

 הצליחו כי משוכנעים חרות מנהיגי היו כאשר גם
 שטען היחיד ספיר פנחס היה ולהכניעו, עזר את לפייס

 יילך עזר וכי יחמיר בחרות שהמשבר מידע לו יש כי
הסוף. עד

ת דו ח ה א ד בו ע  ה
ב יוצאת ר ק ל

ם מדוע בי ס  אלון ה
ל ב ק ח ל המר?■ א

 בעצמו ולהציע צפרדע לבלוע נאלץ אלון יגאל
 כתת״ המר זבולון המפד״ל ח״כ את למנות לממשלה

למי התנגד לכן שקודם למרוח החינוך, במשרד שר
 המר של מינויו כי לו שהתברר אחרי בתקיפות, נויו

 עשוי למינוי סרובו וכי הקואליציוני בהסכם מעוגן
בקואליציה. למשבר לגרום

 עדיו עוררה זה בנושא אלון של כניעתו
 אחדות־ חטיבת של העירוני החלק זעם את

 ברובו את לאלון סולחים שאינם העבודה,
 חטיבתו איש אמוראי, עדי ״ב ח את למנות

סגן־שר. לתפקיד

תכן ת תי ל ש כ ק ה חו  ה
ת ר חי ב שי ל ם רא הערי

 יצחק ההסתדרות מזב״ל של התפרצותו
 העבודה, מפלגת לשבת כישיבת כן־אהרון

 עופר אברהם ח״ב את למנות הכוונה נגד
ל המערך של הבחירות מטה ראש ביושב

מק היתה לא ולכנסת, להסתדרות בחירות
 הלך ביטאה היא אישית. היתה ולא רית
 חטיבת ראשי בין ביום השורר תוקפני רוח

 המנסים העבודה, במפלגת אחדות-העבודה
לשע מפא״י אנשי נסיונות נגד להתקומם

שלטוניות. מפתח עמדות מהם להוציא בר
כ־ לראשונה עופר של מועמדותו תועלתה כאשר

 העבודה. אחדות אנשי בו תמכו הבחירות, מטה יו״ר
 אהרון המפלגה, מזכ״ל דווקא היה העיקרי מתנגדו

ה מנגנון של הקבוע והצוות הוא כי שסבר ידלין,

 אישית לבחירה החוק הצעת על המיבחן הצבעה
להס בקשר הכנסת במליאת תיערך ראשי-הערים, של

מהמת מועמד אף יזכה לא אם כי המציעה תייגות
 ייערך הבוחרים, מקולות 40ס/סל~ עיר ראשות על חרים

בחירות. של שני סיבוב
 אף באם כי תובע זו, להסתייגות מתנגד המערך

הבוח מקולות 40סב״ס/ יזכה לא מהמועמדים אחד
 כמו העיריה, מועצת ידי על ראש־העיר ייבחר רים,

 הליברלית החטיבה אנשי מתנגדים לכך אולם כה. עד
החוק. להצעת רוב אין שבלעדיהם בגח״ל,

 אישית לבחירה החוק הצעת מתנגדי
 את להכשיל עתה יבולים ראש-הערים של

ה בעד בולם יצביעו אם כולו, החוק קבלת

 זה במקרה רוב. לה ויקנו הנ״ל הסתייגות
 בולו החוק קבלת את ימנע שהמערך נראה

 עיר ראש לבחור האפשרות שתימנע ובלבד
הבוחרים. מקולות 40/״סמ- בפחות

פון טל  שד הסוד■ ה
ב ר גורן ה
הסו מסך על מלגלגים הקנאיים הדתיים בחוגים

ה מיספר על גורן שלמה הראשי הרב שמטיל דיות
 להחליף גורן הרב תבע לאחרונה שלו. האישי טלפון

כדי שלו, האישי הטלפון מיספר את ימים כמה בכל

בו תר ת י תו בי ש
ת ם הזוגו הצעירי

 מקרית- הצעירים הזוגות 32 שביתת
 היא כירושלים, במישרד־השיכון מוצקין

 שכיתות של שלמה לשורה הקדמה רק
 מ■ הזוגות שביתת באלה. ספונטאניות
 באשר מטרתה את השיגה קרית־חיים

 7.5מ-/״ השובתים של הריבית הורדה
 380מ- החודשיים כתשלומים 4.5/״0ל-
״י. ל 260ל־ ״י, ל

ה הארץ רחבי בבל צעירים זוגות
 הם גם ינקטו דומה, מצב כפני עומדים
 הדירות התייקרות למנוע בדי פעולות

שנתיים. שנה לפני להם שנרשמו
ש מקרית־מוצקין, הזוגות שביתת

 במה באשר גם בשלג מעמד החזיקו
 לבית-ה- ונשלחו כחום לקו מתינוקיהם

 החדשה הקרב לרוח דוגמה היא חולים,
הזוגות. של

 בחר לבסוף הטלפון. באמצעות ואיומים הטרדה למנוע
שהו לזכרון, קל מיספר שהוא ,222777 במיספר דווקא

הקנאים. בחוגי קצר זמן תוך פץ
מפ גורן הרב כי טוענים חוגים אותם

להב כדי כנגדו, איומים על בתלונותיו ריז
 אנשי של העסקתם המשך את לעצמו טיח

וב עליו קפדנית בשמירה מישמר-הגכול
אליו. צמוד ליווי

ת ק לו ח ל מ ע
ס כ מ ת ה מכוניו ל

לצרפת צאתה עם לוד בנמל־התעופה מגולדה נפרד אלון יגאל

 שיוטל החדש המכס גובה יהיה מה הוכרע טרם
כי .1973 באפריל מהראשון החל יבוא מכוניות על

 סכום תשלום שהיא הקיימת המכס שיטת תשונה דוע,
 השיטה המכונית. משקל של קילוגרם כל על קצוב

המכונית. שווי לפי תשלום תקבע החדשה
 יהיה המכס בי רוצה מישרד־התחכורה

 ואילו המכונית מערך אחוזים חמישים
 מערך 55״/״ של מם רוצה מישרד-האוצר

 הדבר יגרום מישרד־התחבורה, ינצח אם המכונית.
מכו ולהוזלת נמוך שמשקלן המכוניות להתייקרות

 ינצח אם רב. עתה עליהן והמכס גבוה שמשקלן ניות
המכוניות. במחירי דבר יישתנה לא מישרד־האוצר

□ □ מבריחי סרטי
ל מלבנון א ר ש לי

לאח מוקרנים כישראל ככתי-הקולנוע
שו ממדינות שהוברחו סרטים מיספר רונה
המכס. עקיפת תוך לבנון דרך כעולם נות

ל להכניס שניתן ההיתר את מנצלים המבריחים
 בפני להצגה ערביים סרטים ערב ממדינות ישראל
מוכ אלה סרטים עם יחד המוחזקים. השטחים תושבי

 לא שהמבריחים אירופית מתוצרת סרטים לארץ נסים
 תמורתם. ההקרנה זכויות את הסרט לבעלי שילמו
 תמורת הנדרשים דולר, אלפים 10 עד לשלם במקום

המב משקיעים מסויימת, במדינה סרט הקרנת זכות
תמו הנדרשות בלבד, דולרים מאות כמה בסרט ריחים

 להי־ יכולים הם זו בצורה סרט. של בודד העתק רת
 בלתי התחרות ולהוות ל״י רבבות של מרווחים נות

הקרנה. זכויות תמורת המשלמים למפיצים הוגנת
 מסתובבים הישראלי שבשוק מעריכים

 מכלי זה, מסוג מוכרחים סרטים 13ב־ כיום
ל משהו יעשו כדבר הנוגעים שהשילטונות

ישראליים. קולנוע כבתי הקרנתם מניעת


