
ו י ק י ג י ח

ייכנע בן־אהרון
וייבחר

 כנראה יזכה בן־אהרון יצחק ההסתדרות מזכיר
 הגוש הבאה. לקאדנציה כסאו על לשמור במאבקו

 בלא המלאה, בהירתמותו למינויו הסכמתו את יתנה
 המערך של הבחירות למסע בן־אהרון של תנאים, כל

 תהייה לא הממונדדמחדש למזכיר •שני: תנאי לכנסת.
 הוועדה הרכב על הכרעה זכות או השפעה כל

הרא הוועד־הפועל במושב שתיבחר החדשה, המרכזת
השנה. בדצמבר שתכונס ההסתדרות, ועידת אחרי שון

 תהיה בן־אהרון יצחק של מחדש בחירתו
 ופינחס מאיר גולדה של מלא ניצחון למעשה

לכני התנאים המתמרד. המזכיר על ספיר
כני תנאי יהיו הישן לתפקידו מחדש סתו
מלאים. עה

זכו היהוד■□
ב ברקיית ברו

השלי למקום לבנבראון אברהם ח״כ של הצבתו
 של ישירה תוצאה היא לכנסת רק״ח ברשימת שי

הקומוניס לרשימה שניתנו היהודיים הקולות התרבות
רי על מעיד הסופי הסיכום להסתדרות. בבחירות טית
 זוקפים רק״ח ופעילי יהודיים, קולות 3500 של בוי

ממק״י. אליהם שעברו לקולות מהם 3,000 לפחות
המיס־ פילוג מאז הקודמות, הבחירות מערכות בשתי

 המועמדים, שני היו ורק״ח, למק״י הקומוניסטית לגר.
ערביים. — רק״ח ברשימת והשלישי השני

ג■■□ מאין
כספים? בן־אהרון

 של המרכזית הביקורת ולוועדת ההסתדרות למבקר
פלי את לטשטש כדי קשה עבודה נכונה הוועד־הפועל

 שסיפר בן־אהרון, יצחק ההסתדרות מזכיר של הפה טת
 לירות אלף מאות ״שלוש גייס כי התפטרויותיו בלהט

 לצורכי ההסתדרות, כמזכיר בקשריו שונים״ ממקורות
 ופינחס עופר שאברהם אחרי שלו, הבחירות מערכת

זו. למטרה כספים להזרים הפסיקו ספיר
יפ בהסתדרות. מרי סיעת דרישת לפי

 עד כחקירה הביקורת וועדת המבקר תחו
 אלה אם לבדוק בדי האלה הכספים מקורות

 ש״תרמו״ ההסתדרות שד הכרות היו לא
כן־אהרון. יצחק של הבחירות למערכת

 שאילתה הגיש אף מסים אלכם הוועד־הפועל חבר
 עליו הוועד־הפועל תקנון ועל־פי למזכיר מפורטת
 בימים שיתכנס המוסד של הבא במושב עליה להשיב
האלה.

הרוטציה עד מאבק
מיקוניס - פעיל

 פרצה במוקד עמיתיו ובין מיקונים שמואל בין
 מוקד ראשי של ניסיונם רקע על פומבית, מחלוקת
 מאיר יתפטר שלפיו ההסכם את הציבור מן להעלים

מיקונים. לטובת הקאדנציח במחצית ייבחר, אם פעיל,
 מיקונים, כין שהושג הרשמי ההסכם

 :אומר ״תכלת־אדום״ וקבוצת במק״י יריביו
 ומק״י. תכלת־אדום תנועת בין ״השותפות
 על מושתתת תהא מוקד, של במיסגרתה

 הצדדים... שני כין ומעשי עקרוני שיוויון
 ולאור השמינית, לכנסת הבחירות לאחר

עד מוקד הנהלת תחליט שלהן, התוצאות

 פירוש הנ״ל.״ העקרונות שד מימושן אופן
 אם ומיקוניס, פעיל בין רוטציה הדבר:

אחד. מנדט מוקד תקבל
 רשימת על לחתום מיקונים ר.סכים זה בתנאי רק

 שהוא מאחר בלעדיו- מוגשת היתד. שלא המועמדים,
 מק״י. סיעת של הזכויות בכל החוק על־פי מחזיק
 מק״י, דובר הכחיש הרשימה הגשת למחרת אולם

 את שעורר דבר ההסכם, את מיקוניס, ממתנגדי
 שהוסכם בפירוש להודיע והמריצו מיקונים של זעמו

ובינו. פעיל בין רוטאציה על

הודח טדוע
שכטרמן? אברה□

 דהקיס מאבק
באילת יוו1קא

 ו הקבלן
 לפת עומד

י־ישיץ

. ״י
 מזרחי בצלאל והמלונאי

לקבל כדי במערבה דה ער
 להימורים קאזינו להקים

באילת. שולמית״
ממישדד• מזרחי

1* ׳>11
 ביקש בשעתו

אולמות להקים דולאפשר הפנים
 בונה. שהוא בכתי-המדון הימורים

 הסמכות כי השיב מישדד-הפנים
 כידי נתונה כזה רישיון להוציא

 רישיון ביקש מזרחי העירייה. אש
 הקאזי* את לפתוח אילת :!עיריית

 העירייה דחתה שבועיים לפני נו.
 שנית לדון הכמיהה הבקשה, את

הס־ את שר־האוצר יתן אם
הקאזינו. את לפתוח

לפתוח  מת! מזרחי
הו את כלכדי שפטית

 (״אברש־ אברהם חרות ח״כ של המפתיעה הצבתו
 מועמדי ברשימת ריאלי בלתי במקום שכטרמן קה״)

הלי ברשימת להרצתו שהביא דבר לכנסת, הליכוד
ולחי תמיהות של גל עוררה תל־אביב, לעיריית כוד

גח״ל. עסקני בין שות
 שכטרמן של הדחתו כי טוענת, הגירסות אחת
 הכספים איש קרמרמן, יוסף של ישיר בלחץ נעשתה

ב הזוכה לבוד, עץ מיפעל ומבעלי המיפלגה של
עתק. בסכומי הממשלה מן הלוואות

 היתה גירסה, אותה דפי להדחה, הסיכה
 ביושב* בתפקידו שכטרמן, של אי-הצלחתו

ב החקירה את למנוע הכלכלה, ועדת ראש
 נזק שגרמו ו״ורד״, ״אוטוקארס״ פרשות

מידי שהוא ספיר, פינחס לשר-האוצר עצום
קרמרמן. של הקרובים דיו

זו, סברה לפי גרם, שכטרמן של זה כישלונו

 גח״ל של הכלכלה אישי בין הכלכלה יחסי לעירעור
שר־האוצר. לבין

 נסוגה אלוני שולמית
הפריד מהתביעה  ל

המדינה מן הדת את
 מיכאל של בראשותם החופשיים, הישראלים אירגון

 פרישתו על הודיע קורושי, והפרופסור שחר טוני מנר,
 אף אלוני, שולמית, של האזרח לזכויות מהתנועה

בהקמתה. חלק שנטל
 ככפייה הלוחמים החופשיים, הישראלים

הודי מהמדינה, הדת הפרדת ובעד הדתית
אח אדוני, של מרשימתה מגע ניתוק על עו
תי לא כי במפתיע להם הודיעה שהיא רי

 כמיגזר וכי מהמדינה הדת להפריד אבק
האישה. כקיפוח רק תטפל הדת

 חדש ס־כסוך צפו■
הים קציני עם

 המשא- בתום הדירוגיים הימאים שעשו חישובים
 שיעור כי העלו צי״ם, חברת הנהלת עם שניהלו ומתן

 לעומת 520״/1 של בגובה מסתכם שקיבלו התוספות
 להעניק מוכנה היתה לא צי״ם שחברת האחוזים 4596
הדירוגיים. הימאים שביתת פרוץ לפני להם

 צי״ם, מנכ״ל עד־ידי ניתנה התוספת
הג של כצורה לשולחן מתחת קשתי, משה
 מחסנים ניקוי עכור לדירוגים המענק דלת

להפלגה. דולר 1600ל־ להפלגה דולר 650מ-
 תביעות להעלות, הים קציני עלולים מכך כתוצאה

 בינם הפער שמירת את להבטיח כדי לצי״ס חדשות
הדירוגיים. הימאים לבין

ענק הפסד*
ההת-שבות בתערוכת

למ מצליחה אינה ההתיישבות שנות 100 תערוכת
בפירסום. העצומות ההשקעות למרות קהל שוך

 עד שביקר מבקר כל עלה חישוב לפי
למדינה. י;ל׳ ל־ססצ קרוב בתערוכה בה

 10ל־ קרוב הושקעו סביבה ובאירועים בתערוכה
 יתבקש המדינה מבקר כי הנמנע מן לא ל״י. מיליון
 שלמישרד אחרי התערוכה, מימון תקציב את לחקור

 כי נטען כהן תלונות מיספר הגיעו המבקר
 למעשה שימשו התערוכה מהוצאות חלק

אחרות. להוצאות כיסוי


