
 התובעים מראשי היו לכן שקודם אנשים אותם
 הבחירות ולדחיית בן־אהרון של המהירה להדחתו

 הבחירות, למערכת עצמם את עתה ירתמו להסתדרות,
 להופיע להסתדרות, הבחירות למטה כספים להזרים

גיבוי. לו ולתת בן־אהרון של לצידו באסיפות
 בן־ לגבי מדיניות משינוי נובעת אינה התפנית

 בן־אהרון כי שנוכחו אחרי טאקטי. מצעד אלא אהרון,
 הבחירות מועד את ולקבוע אותם לעקוף הצליח

ניצ־ כי העבודה מיפלגת צמרת אנשי מבינים כרצונו,

 אבן אבא שר־החוץ כין ראשונים חיבובים
קידרון. אברהם החדש, מישרדו מנכ״ל לבין

 פעולה לשתף נוטה הוא כי בקידרון, חושד אבן
הס דיין. משה ומקורבי מישרד־הביטחון אנשי עם

 היחיד הממשלתי המישרד נותר מישרד־החוץ כי תבר
 של המוחלטת בהסכמתה תלוי שלו המנכ״ל שמינוי
שלו. המנכ׳׳לים בבחירת טועה ושאבן גולדה,
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 מארגנים כאילו לאחרונה שהופצו לידיעות בניגוד
 התעוררות מסע העבודה במיפלגת מסויימים חוגים

להס מאיר גולדה ראש־הממשלה על ללחוץ המכוון
 ולהמשיך לכנסת, המערך רשימת בראש לעמוד כים

 החשש ונמוג הולך הבאה, הממשלה בראש לעמוד
 תשובה של למיקרה העבודה מיפלגת ראשי בקרב

גולדה. של שלילית
ה אנשי ובייחוד הצמרת, מאנשי כמה

 מיותרת התרגשות יגלו לא המפא״יי, גוש
 ולא פרישתה על סופית תודיע גולדה אם

 וגובר הולד להיפך. להישאר. בה יפצירו
 בפנחס התומכים חוגים, אותם בקרב החשש
חיו תשובה תיתן שגולדה במקרה כי ספיר,
 בהשפעה אותה להתנות עלולה היא בית,

 העבודה מיפלגת רשימת הרכב על מכרעת
לכנסת.

 ללחציו גולדה תיכנע בו מצב מפני מפחדים הם
 המועמדים, ולרשימת הבחירות למצע בנוגע דיין של

 יאפשר שלא רשימה של כזה הרכב לחבריה תכתיב
 להשליט המיפלגה בתוך קבוצה לשום יותר מאוחר

 הסיב־ של קונסטרוקטיבי ל״הסדר בקשר דעתה את
זאת. שמגדירים כפי תיכוני,״ המזרח סוך

 על הלחצים פסקו לאחרונה :התוצאה
בכהונתה. להמשיך גולדה

מובטח. בבחירות בן־אהרון של חונו
הני את אחר־כד לייחס יובל שלא בדי

כתבי מיפלגתו אל ולבוא לעצמו רק צחון
העבו מיפלגת אנשי יתייצבו קיצוניות, עות

 פעיל חלק ויטלו כן־אהרון, של לימינו דה
שלו. הבחירות במערכת

 אל ספיר פנחס שר־האוצר פנה אף זה רקע על
 אברהם ח״כ לכנסת, העבודה של מטה־הבחירות ראש

הבחי ניהול את לידיו לקבל מסירובו בו לחזור עופר,
להסתדרות. רות
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 הקולות ומתרבים הולכים החרות תנועת בקרב
ממנ בדר, יוחנן הד״ר את עוד לכלול שלא התובעים

 המועמדים ברשימת המיפלגה, של הוותיקים היגיה
הבאה. לכנסת

 מפאת בי טוענים כדר של מתנגדיו
 מתאים הוא אין ורפיונו, בריאותו מצב

 טוענים אף היריבים ח״כ. בתפקיד לשמש
 שהתבטאה בדר, של הפומבית התנהגותו כי

 לבל גיבוי ובמתן גולדה של ידיה כנישוק
יתו כל נזק גרמו ספיר, פנחס של פעולותיו

 במיפלגת גח״ל של ולתדמיתה לחרות אר
אופוזיציה.

 בבדר, לתמוך מוסיף בגין, מנחם חרות, מנהיג
להב על־מנת מישקלו כובד כל את שיטיל וכנראה

מחדש. בחירתו את טיח
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הנמ בן־גוריון, דויד של בתו בן־אליעזר, גאולה

 ניצבת הממלכתית, הרשימה של הפעילות עם נית
 בין איחוד או לשיתוף הקיצוניים המתנגדים בראש

החופשי. למרכז זו רשימה
הודיעה כמיקצועה, מורה שהיא גאולה,
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 אייבי של השלום״ ״קול שידורי
 זעם את לעורר הספיקו בבר נתן,

 החוששים רשות-השידור, אנשי
 ירידה ומפני תחנתו של מהתחרות

 ישראל.״ ל״שידורי בהאזנה
 אין כי העלו, שנעשו הבירורים

 אלה שידורים למנוע אפשרות כל
הטריטורי למים מחוץ הנעשים

ל הפרעה ובי ישראל, של אליים
יתק האוניה, תפיסת או שידורים

 של ביותר עויינת כתגובה לו
 רשות־ אנשי העולמית. דעת-הקהל

יח לא אייבי כי מקווים השידור
מיס־ שבועות תוף ובי מעמד זיק
 זו מסיכה שידוריו את יפסיק פר
 ממ* נמנעת כך משום אחרת. או

 רישמית תגובה מכל שלת־ישדאל
השידורים.. על

 מהמיפלגה תיפרוש בי הרשימה, לראשי
החופשי. המרכז עם פעולה שיתוף יווצר אם

ש ה ■שחף הגו ל עו  יגרום חזן, יעקב מפ״ם, מנהיג כי הנמנע מן לאפ
אנשי ולהוצאת במיפלגתו מהיר לפילוג הקרוב בעתיד

ש עורר ל״שער״ חד
אהרון עם בן־

השו הקיצוניים הריעות חילוקי למרות
עומ וחברה, כלכלה כענייני ביניהם ררים

העבו במיפלגת המפא״יי הגוש אנשי דים
ההסתדרות מזב״ל עם פעולה לשתף דה

 ד,מיפ־ מרכז מחברי כשליש המונים במפ״ם, השמאל
 העבודה עם המוקדמים במגעים הסיבה: מתוכה. לגה,

 אנשי מוכנים לכנסת, המערך רשימת להרכב בקשר
ב לה שיש נציגות אותה למפ״ם להבטיח העבודה

 ה־ המועמדים שכל שיובטח בתנאי הנוכחית, כנסת
משולליו. ולא המערך מנאמני יהיו מפ״מיים

 יתחולל אם כי חוששים העבודה אנשי
 אחרי במפ״ם פילוג

 אחד עלול הבחירות,
 הנמנה מפ״ם, מאנשי

לפ המערך, שוללי על
ולהק מהמערך רוש
המע נציגות את טין
הבאה. ככנסת רך

ה הוועד־הפועל בישיבת
האר הקיבוץ של אחרונה

בח חזן יעקב התבטא צי,
 השמאל אנשי כנגד ריפות
ל להפריע לא להם וקרא
 איחוד המחייב במפ״ם, רוב
העבודה. מיפלגת עם מלא
 מנוס ״אין התבטא: אף הוא

סנה!״ פרשת על מחזרה
 בנגד חזן של זעמו
 גבר המערך שוללי
 האחד שבהפגנת אחר

קר בתל-אביב, במאי
מפגינים, לעברו או

הצ ״השומר חברי
— בוגד ״חזן עיר״:

 חשבון על נגשים לא
הפלסטינים׳״

ש: המטבע ת לירה החד ת ספירי ח א
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החוץ
מעי שונים סימנים

נוצרו ככר כי דים,

 מישרד האחרונים בחודשים שניהל פרידמן, צבי
 של הכלכלית המחלקה ראש קודם והיה יחסי־ציבור

 היומון לעורך שבועיים לפני מונה אזרחי, מודיעין
שער. הכלכלי

 שהיד. שקד, חיים ד״ר של במקומו בא פרידמן
 חזר שקד במכון. בכיר וחוקר שילוח מכון ראש בזמנו

שילוח. במכון לפעילות

ה נ  ידיר: במו נ
מחוה־־ריקח

 מיש־ לאחרונה מופץ בגרמניה הצעצועים בחנויות
 המשווק המישחק, לבני־הנעורים. המיועד חק־חדש

והמח התושיה כושר ולפיתוח עצמית לבנייה כמוצר
הדרושים החומרים כל את מכיל הנוער, של שבה

ה דגם חנ עצמית לבנייה הריכוז מ
 במתכונת אנפין, בזעיר מחנה־ריכוז מודל לבניית
הנאצים. של המוות מחנות

 מגדלי גדר, צריפים, מכיל עצמית לבנייה המודל
 הכלילו לא המישחק יצרני אחרים. ומיתקנים שמירה,

ומישרפות. כיבשנים בו


