
הממלכתית? והרשימה גוז״ל נציגי
 שהתחוללה התפנית לסיבת באשר רבות סברות היו

 האמיתית הסיבה אולם שעות. 24 תוך תמיר אצל
 הגדולים. היומונים שלושת מתגובת חשש תמיר היא:

 משוכנע היה הליכוד לאמנת להצטרף סירב כאשר
 כאשר אולם סירובו. את תבין שהעתונות מה משום

 שלושת כמערכות תומכיו עם בערב התקשר
 ו־ ״מעריב״, ״הארץ״, הגדולים היומונים
כשלו כי לו הסתכר — אהרונות״ ״ידיעות

המבק ראשיים מאמרים הוכנו העתונים שת
 בו ורואים הליכוד פיצוץ על קשות אותו רים
 תמיר, אפשרי. ככישלון העיקרי האשם את

 הביקורת מאמרי על-ידי מעט לא המונחה
 שגיאה שגה כי אז הכין עליו, המתפרסמים

כו. לחזור ומיהר טאקטית

יהיה גנדי
♦ תל־אביב מנכ׳״לפניה דחה ידין יגאל

כוד להצטרד ללי
 רמטכ״ל שהיה מי ידין, יגאל פרופסור

ל פניה דחה במילחמת-העצמאות, צה״ל
 מועמדי כרשימת ולהופיע לליכוד הצטרף
 צירופו אפשרות בדבר הגישושים לכנסת. הליכוד

 המוצהרות עמדותיו בעקבות נעשו לליכוד ידין של
ש הנימוקים אישיות. .בחירות למען ומילחמתו

 בטרם עוד הסף, על הפניות לדחיית ניתנו
 נימוקי כעיקר היו כלשהם, בירורים נעשו

בריאות.

 - ברעם משה
הבא? המזכ״ל

 תביא העבודה במפלגת המאורעות השתלשלות אם
 מזכ״ל ממישרת בן־אהרון יצחק של מועמדותו לסילוק

 יהיה משל ירוחם לא כי הנמנע מן לא ההסתדרות,
מקומו. את שיירש זה

 ההצעה את דחה אלמוגי שיוסף אחרי
 משה ח״כ של סיכוייו עלו כמזכ״ל, לכהן

זה. לתפקיד הקואליציה, הנהלת יו״ר כרעם,
 שבארבע היא העבודה מפלגת צמרת בקרב ההערכה

 וצפויות במדינה הכלכלי המצב יחריף הבאות השנים
 זה לצורך העבודה. ביחסי חסרות־תקדים מתיחויות

 יעמוד ההסתדרות בראש כי וספיר גולדה רוצים
 נוקשה נראה אינו משל ירוחם מנאמניהם. חזק אדם

לתפקיד. הצורך די

 תמיר וסוג <דוע1
כוד? מפיצוץ הלי

 מנהיג תמיר, שמואל שח״כ לכך הסיבה היתה מה
 להסתדרות הבחירות יום בערב בו חזר החופשי, המרכז

 מפלגתו הסכמת על והודיע לליכוד, להצטרף מסירובו
בידי לכן קודם שנחתמה הליכוד, אמנת על לחתום

 האלוף המרכז, פיקוד אלוף של סיכוייו גברו
 הבא בשבוע להשתחרר העומד זאבי, (״גנדי״) רחבעם

 עיריית מנכ״ל מישרת את לקבל בצה״ל, משירותו
 יהושע ייבחר אם למענו, במיוחד שתוקם תל־אביב,
העיר. כראש מחדש רבינוביץ׳

 לו הסתבר אולם כסגנו, גנדי את רצה רבינוביץ׳
 זכות לו ואין תל־אביב תושב כלל אינו האלוף כי

 מישרת לו הוצעה כך משום בה. ולהיבחר לבחור
 פני על הנראה ככל אותה יעדיף שגנדי המנכ״ל,

 רכינוכיץ׳, של כסגנו לו. שהוצעו ההצעות שאר
 אפרים להתמנות עשוי שייכחר, כתנאי
ההסתדרו ״תיעוש״ חכרת מנכ״ל ריינר,
ל הכחירות ועדת יושכ-ראש שהיה תית,

העוכדים. הסתדרות

 צורף אליאב לוכה
הבחירות למטה

 חריפה בביקורת לאחרונה שעמד אליאב, לובה ח״כ
 המערך של הבחירות למטה צורף ראש־הממשלה, מצד

 הבחירות מטה במשרדי מרכזי חדר קיבל ואף לכנסת
 לובה של המוגדר תפקידו העבודה. מפלגת שבבית

המערך. של הצעירים למטה יועץ הוא:

הרצוג ח■■□
ע עם בפל-רט ד ה

 הרצוג, (״ויויאן״) חיים (מיל.) אלוף
 כירו־ העצמאיים. לליכרלים להצטרף עשוי

 שר לכין הרצוג כין נערכו זה כנושא רים
כמועמדותו. התומר קול, משה התיירות
 מגעים ניהל כי פורסם קצר זמן לפני שרק הרצוג,

 רשימה כי היה שנראה שעה החופשי, המרכז עם
 אפילו הגיש לא בבחירות, עצמאי באורח תופיע זו

 רפ״י חטיבת אנשי שערכו בבחירות מועמדותו את
 היה לכנסת. מועמדיהם לקביעת העבודה במפלגת

הדרושים. בקולות יזכה לא הוא כי להרצוג ברור

י י י ש ת מ ל ח ל ש י ע ל י ׳ ב״לאכספרס״) (טיס צ

 לצירופו מתנגד האוזנר גדעון ח״כ נראה בינתיים
 מקום הענקת תוך העצמאיים לליברלים הרצוג של

 עימו יתחרה הרצוג פן חושש האוזנר לכנסת. ריאלי
בעתיד. קול ירושת על

 ה־אחזו־ות תחוסלנה
ברצועה וח״ל

 נח״ל היאחזויות ששתי הנמנע מן לא
 הקכו■ איחוד על-ידי שהוקמו כרצועת-עזה,

ה ההיאחזויות תחוסלנה. והקיכוצים, צות
מורג. ונח״ל כפר־דרום הן לחיסול מועמדות
היאח לרשות העומדים הקרקע שטחי כי מסתבר

 להרחיב נסמן כל ביותר. מצומצמות הן אלה זויות
 דרסטיים בצעדים כרוך יהיה שלהן הקרקע שטחי את

 ישראל ממשלת בסביבה. פליטים ומחנות כפרים לפינוי
 בפינוי הכרוכים הפוליטיים הסיבוכים כי העריכה

כדאיים. אינם כזה

דומות גולדה
ברישה על שוב
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1
 מאיר גולדה ראש-הממשלה

למקו שוב לאחרונה רומזת החלה
 כעתיד לפרוש כוונותיה על רביה
 מצכה כי הבהירה היא רחוק. הלא

 לכהן כנראה לה יאפשר לא הפיזי
 כראש־ מליאה נופפת קדנציה

ממשלה.
 גולדה החלה האחרונה כתקופה

ש מובהקים, עייפות סימני לגלות
ה ככיקורה כעבר. כהרגלה לא

 מעדה אף יגור כקיבוץ אחרון
 אותה שהכיא מהמסוק כרדתה

 זו. ממעידה כתוצאה וצלעה לשם,
 מגלה היא כלשכתה כעכודתה גם

כ כה נראו שלא עייפות סימני
 לסימנים מודעת שהיא נראה עבר.
 להסתיר מנסה שהיא למרות אלה,

הבחירות. אחרי עד כוונותיה את

 הק־בוצים איחוד
נוסף ח״ב תובע

 לחצים מופעלים המערך של המינויים ועדת על
 על נוסף ח״כ והקבוצות הקיבוצים לאיחוד להעניק
 כיום הנוכחית. בכנסת להם יש שכבר הח״כים שלושת
 גבתי, חיים החקלאות שר האיחוד מטעם מכהנים
 גרשוני, וצבי ידלין אהרון העבודה מפלגת מזכ״ל
שניה. בקדנציה כהונתו המשך על הוחלט שכבר

 פוליטיים שיקול■□
המשך קבעו
ה״ערבה״ ייצור

ל האווירית לתעשיה לאפשר הממשלה החלטת
 נבעה מנהלים ומטוסי ערבה מטוסי לייצר המשיך

 להרגיע כדי נעשה הדבר פוליטיים. משיקולים
משפחו וכני האווירית התעשיה עובדי את

 חשש מהם ולמנוע הבחירות, לפני תיהם
הצבעתם. על להשפיע העלול פיטורים, של

 עף רצח איומי
הלסרין של יריבו

 בין יכולתך״ כפי ״תפוס בתחרות ההתמודדות
 עלולה אבו־ענתר, הירדני המתאבק לבין הלפרין רפאל
 שהיא הלאומני האופי בשל יצרים לשילהוב לגרום

במופע. שיחזו הגדה מערביי בעיקר מקבלת,
 להשתלהב נוטים זה ספורט של הערבים האור,דים

 מתאבקים שני בין היא התחרות שהפעם העובדה ממנו.
 עלולה שלם, עם המתחרים בעיני אחד כל המייצגים

 בתחרויות המקובלות לאלה מעבר להתפרצויות לגרום
 קיבל התחרות לפני ככר שיגרתיות. ספורט

 את ינצח לא אם כי איומים אכו־ענתר
 הוא הערכי העם ככוד על יגן ולא הלפרין

להירצח. עלול


