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 לשקול שנועדו ובהתייעצויות בהתרוצצות וייצמן עזר
 העשוי חדש, פוליטי גוף הקמת של האפשרות את

בצי קיימים, פוליטיים גופים ממיספר מורכב להיות
עצמו. וייצמן עזר יעמוד ושבראשו חדשים, כוחות רוף

 אכזבתו כעקבות כזה גוף יקום אומנם אם
ב להיבנות ינסה הוא ״ל, מגה וייצמן •טל

 המאוכזבים קולות על הן הקרובות בהירות
לשעבר רפ״י אנשי קולות על והן מגח״ל
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 בכר סופית, אבל פורמלית, כלתי כצורה

 העבודה, בצמרת הקובעים בהוגים הוכרע
 יוצב בן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכ״ל כי

 הבא-ת בבחירות המערך רשימת כראש
הס את כבר קיבלה ההחלטה להסתדרות.

העי ויריבו כמתנגדו שנחשב מי של כמתו
ספיר. פנחס שר-האוצר כן־אהרון, של קרי

 אחרי כי השתכנעו העבודה במיפלגת הגוש אנשי
 שנייה, כהונה לתקופת לרוץ רצונו הביע שבן־אהרון

 המערך בסיכויי לפגוע מבלי להדיחו אפשרות שום אין
 לרסן בן־אהרון יתבקש זו, החלטה תמורת בבחירות.

 עד הממשלה, נגד הפומביות בהתבטאויותיו עצמו את
לכנסת. לבחירות

 המיבנה על להשפיע אפשרות גם תינתן לבן־אהרון
להסתד המערך של הבחירות מטה של הפרסונאלי

הבחי מטות של האחידה להנהלה כפוף שיהיה רות,
ולהסתדרות. לכנסת רות

 מוכייל ימונה לא
למשרד־־־החוץ

 גזית, מרדכי מישרד־ההוץ, מנכ״ל של העברתו עם
 של במקומו ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל לתפקיד

 למישרד־החוץ חדש מנכ״ל ימונה לא דיניץ, שמחה
אב זה בתפקיד יכהן ובפועל לכנסת, לבחירות עד

 של ממקורביו שהוא המנכ״ל, מקום ממלא קדרון, רהם
אבן. אבא השר

 כוונותיהם יתבהרו דא עוד שכד נראה
 לקראת כמדינה חשילטון מראשי כמה של

 ימונה לא הממשלה, של הבאה הקדנציה
 להיות העלול כמינוי להסתכן לא כדי מנב״ד
מישהו. כעיני פופולארי בלתי

 ■;31 פיחסים הפשרה

זגוש״1"1 אחה״ע
 שהשתרר במתה הפשרה תחול הקרובים בימים
 במיפלגת אחדות־העבודה חטיבת אנשי בין לאחרונה
 אנשי ובראשם לשעבר מפא״י אנשי לבין העבודה,
 כמו זו, בחטיבה המתונים של שידם נראה ״הגוש״.

 רו־ ודני כהן מולה גבלבר, גלילי, ישראל אלון. יגאל
 כרמל, משה בראשות הקיצוניים, על תגבר זוליו,

 של מקיפוחם מרחיקות־לכת מסקנות להסיק התובעים
חטיבתם. אנשי

 של חששם :להפשרה הגורמים אהד
בינם קרע כי אחדות־העבודה מאנשי כמה

 את מחדש ולחזק לכנות עשוי ״י מפא לבין
כמיפלגה. רפ״י חטיבת

קואליציונית בשמונת
בויכוח תופעל

הצנזורה על
 בסיועה הזוכים המפד״ל, שרי של כוונתם נוכח

הממ החלטת את בכנסת להכשיל מאיר, גולדה של
הבי שתומכי נראה למחזות, הצנזורה ביטול על שלה
הפ את יתבעו אלון, יגאל ובראשם בממשלה, טול
זה. מקרה לגבי גם הקואליציונית המשמעת עלת  שראיט־הממשלה יתכן לא כי טוען אלון
 כוויכוח יתנגדו בממשלה דתיים שרים או

 גם •כי לרוחם, שאינה להחלטה בכנסת
 היי• הם אחרים, כמקרים כמו זה, במקרה

הקואליציונית. למשמעת להיכנע כים

החושך" יימנגנו! אנש■
עי׳מ לועידת ציר*□

 לוועידת והסביבה תל־אביב אזור צירי ברשימת
 המזוהים אנשים כמה מופיעים הממלכתית, הרשימה

 רבה, תמיהה עוררה זו עובדה החושך״. ״מנגנון כאנשי
 חלק לקחת רשאים אינם החושך״ ״מנגנון אנשי שכן

פוליטיים. באירועים פעיל  מרשימת במפתיע נעדר זאת לעומת
 איסר של שמו לוועידה, תד-אכיב צירי

 שירו- על הממונה כעבר שהיה מי הראל,
ה מטעם כח״כ •טמיטמש ומי תי-הביטחון

הממלכתית. רשימה

ייבחר פרנקל ידידיה
א בת׳ ראשי לרב
הבו והגוף הבהירות ועד הרכבי על־פי

 נראה כתל-אביב, הראשיים הרבנים של חר
 יצחק הרב של בחירתו מובטחת כבר כי

 •טל הראשי האשכנזי כרב פרנקל, ידידיה
תל־אביב.
 כרבנים הם אף משמשים וחתנו שבניו פרנקל,
 מרדכי של וכידידו השכונות כרב ידוע בתל־אביב,
צרפתי. (״מנטש״)

הסונים שביתת
 כוח — הזה העולם תנועת של מחאה שלטי נושאים מאל)
בכי־ השבוע, השני ביום שנערכה הקונים בהפגנת חדש,

מוסדות ■חוסלו
הפרטיים הסעד

לחו מפגרים, לילדים הפרטיים הסעד מוסדות כל
הק בשנים כנראה יחוסלו ולחולי־נפש כרוניים לים

 להקמת מתאים סכום המדינה בתקציב ימצא אם רובות,
לנזקקים. מרכזיים ממלכתיים מוסדות־סעד  בו ״בית־פנחס״ במוסד האסון בעקבות

הת שיתוק-מוהין, נפגעי ילדים חמישה מתו
לחי לחתור כמישרד-הסעד החלטה גבשה

 יש למעשה הפרטיים. הסעד מוסדות כד סול
מו לבניית תקציב מישרד־הסעד בידי ככר

המח כגלל אבד מפגרים, לילדים מרכזי סד
בבנייה. הוחל טרם כבוח־אדם סור

 יצורף מישרד־הסעד שנציג הצעה תועלה בינתיים
 לקיים כדי פרטי סעד מוסד כל של העובדים לחבר

ורצוף. צמוד פיקוח בו

העדפה
■ א לונ מ ת ל ל י א

 באילת, התיירות •טירותי על להקל כדי
 כעלי להתאחדות מישרד-התיירות התיר

 כצורה עובדים לגייס באילת בתי־המלון
״תדמור״. למלונאות מכית-הספר ישירה

 לחפש המלונאים על מישרד־התיירות אסר כה עד
 לימודיהם. בתקופת בית־הספר תלמידי מבין עובדים

 מלונאים של משלחת החלה כבר ההסכם, בעקבות
תלמידים. לראיין פפו, אלי בראשות מאילת,

צ׳רטר טיסות ■אושרו
ומפנה לישראל

 חברת •טל התקיפה התנגדותה למרות
 לישראל צ׳רטר טיסות להרשות ״אל־על״
 בימים תחליט הממשלה כי נראה וממנה,

ליש הצ׳רטר טיסות אישור עד הקרובים
ה של הקודרות התחזיות נובח וזאת ראל,

.25ה־ בשנת דווקא לישראל תיירות
 לכמה לגלות .השבוע מוכן היה פרס שמעון השר

 חברת של התנגדותה כי בתיירות, העוסקים אישים
רי חצי או ריקים היום טסים מטוסיה אשר עד, אל־

להע עומד הוא וכי יותר, מתונה להיות הפכה קים,
 להתיר הדרישה את הממשלה מישיבות באחת לות
הצ׳רטר. טיסות את

 חנויות וזול ההפגנה, מקום בתל־אביב. דיזנגוף כר
 הצרכנים, אגודת של והסופרמרקט לצרכן המשביר

 והסתדרות תל־אביב פועלי מועצת על־ידי דווקא נקבע
שביתות). במדינה, (ראה לה שייכות שהחנויות העובדים,


