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ת פני ה ת ד של ח

ב ר גורן ה
תפ תלה גורן, שלמד, הראשי הרב של בעמדתו

 משה את כנאמנות גורן שירת כה עדחדה. נית
 הוא לאחרונה רפאל. יצחק את ושנא דיין,

 הד־ לשני רפאל. עם והתפייס ריין, עם רכ
האפ על מרחיקות־לכת השלכות יש כרים

לממשלה. תצטרף שהמפד״ל שרות
 המפד״ל הצטרפות את לפוצץ שהצליח במעט גורן

 הקיצונית התנגדותו בגלל שעברה, בפעם לממשלה
סגר מכך כתוצאה בשר־הדתות. רפאל יצחק למינוי

יהו המר, של לשותפו דבר מציע אינו ׳ספיר
בן־מאיר. דה

תף מופע שו  שד מ
ם דו ש ה ח־ חו כו

 עתה הנערכים כוחות־השלום, את ללכד הניסיונות
 משותפת בהופעה ביטויים את ימצאו שונים, בחוגים
 ליד המוני במיפגש השונים, הגופים נציג? של ׳נוספת
 ה״הייד כמו במאי. 11ה* בשבת בתל־אביב, הירקון
 מופע גם ייערך בן־שמן, ביער שנערך המוצלח ,פארק״

יבי. המשורר ביוזמת זה

■חדה ד״ן
ט לדו׳׳ח רנ פי אג הסו

ולש בצל להישאר מתכות דיין משה שר־הביטחוז
 של הסופיות המסקנות לפירסום עד שתיקה על מור

ועדת־אג׳רנט.
 מתכות הוא בי דיין הבהיר מקורביו עם בשיחות

 שתוקם, הבאה ■לממשלה להצטרף לא הרצינות בכל
 תקופה ׳באותה בראשה. יעמוד אשר שיהיה מי יהיה
 הפוליטיים בחיים חלק ליטול שלא גם מתכות הוא

 בפני והופעות בחו״ל סיורים להוציא והציבוריים,
המגבית. מטעם בחו״ל יהודים

 ועדת של הסופיות למסקנות ממתין דיין
הפולי דרכו המשך על להחליט כדי אגרנט

 הסופי כדו״ח אם כי הנמנע, מן לא טית.
 כו יימצאו ולא דיין יגונה לא הוועדה של

 בהם■ יפתח הוא לחוכתו, נוספים מימצאים
לעצ להחזיר לנסות פדי פוליטית תערות

 גם ינקוט כי ייתכן שאכד. מעמדו את מו
מפתיעים. עצמאיים צעדים ככמה

ש ד״ן ש חו
ב תו כ תיו ל זפרונו

 אל שזרמו הסמויים התקציבים !ברזי את ספיר פינחס
 גורן לנאמני ששולמו המיוחדים התשלומים כגון גורו,

 בנים ועבור לחודש, לנפש ל״י 2000( במועצודהרבינות
״חכמי־תורה״). שהם

 ורפאל. גורן כין סולחה נערכה השכוע
 לו שיש לספיר גורן הודיע לאחר־מכן מייד

יהודי״. ״מיהו כעיית לפיתרון חדשה נוסחה

ע רפ״י ב ת ת ת רו חי ב
ת ספו ה נו ג ל פ מי ב

 כמיפלגת לשעכר רפ״י חטיכת אנשי
 יצחק של ככחירתו רואים אינם העכורה

 לראשות העכורה מיפלגת במועמד רכין
 סיבוב לערוד ומקווים פסוק, סוף הממשלה

 כתיקווה פרם, ושמעון רבץ כין נוסף הכרעה
פרס. ינצח שני בסיבוב בי

ד,מיש של בהצהרותיו ביטוי לידי באה זו עמדה
 שטען נצר, משה רפ״י, מטעם העבודה, למזכ״ל נה
 אינו עדיין שעבר בשבוע דבין זכה לו הרוב כי

המערך. רשימת לראש אוטומאטית אותו הופך
 שייערכו עד כי מקווים רפ״י אנשי

 פרס בידי יעלה במיפלגה, נוספות כחירות
נוספים. תומכים לצידו למשוך

 המשך בזכות הצהרות פרם משמיע אף זה לצורך
 להרחיק לא כדי -בממשלה, ,דיין משה של שיתופו

המושבעים. דיין• תומכי את ממנו

עפרו דיניץ של מ

 (מרי), אכנרי אורי ישתתפו כמיפגש
 מהתנועה פרידמן, מרשה אדוני(או שולמית

 פרופ׳ (ל׳׳ע), אדיעד נסים לזכויות-האזרח),
 ילין* נתן מערך״), זאת (״בכל יוכל ירמיהו

 (פנתרים), כהן שלום (מוקד), כהן רן מור,
רובינ אמנון פרופ׳ קינן, עמוס פלד, מתי

(מערך). שפריר אורי (שינוי), שטיין
—

ת ב ב ם ר אלי שר י
ת פו לי א מינכן ל

 ישראליים אלפים מעשרת יותר
שמו

במינכן הקיץ שייערכו בכדורגל,
 בסוכנויות-הנסיעות נרשמו כבר

אליפות־העולם למישחקי לנסיעה

3
 המיספר זהו המערבית. שבגרמניה

 הנוס* ישראלים של ביותר הגדוד
 ה־ למרות וזאת אחד, לאירוע :ים

היש הכדורגל שניבחרת !בדה
 כמיש- חלק נוטלת אינה ראלית
 של הטראגי הלקח ולמרות הקים,

מינכן. אולימפיאדת מישחקי
ש הישראליים אוהדי-הכדורגל

 אחת את יהוו במישחקים, יחזו
 ביותר הגדולות מקבוצות״התיירים

 עלייה-לרגל נוכח לאירופה. מחוץ
 במרקים מחסור צפוי למינכן, זו

 כישראל, החופשי בשוק גרמניים
מישחקדהאליפות. פתיחת ערכ

 מאונס החופשה את ינצל דיין משד, כי ההנחה
 לשם הבאה, בממשלה יכלל לא כאשר עליו שתוטל
התבדתה. — זכרונות בתיבת

 מכירת על החוזה פרטי את סיכם כבר שדיין למרות
 הצרפתית אשט להוצאת זכרונותיו לפירסום הזכויות

 לחתום דיין חושש דולר, אלף 400כ־ של בסכום
החוזה. על סופית

היועץ־המיש■ של דעת חוות הסיבה:
שי מפני דיין את המזהירה לממשלה פטי
 שר היותו כתוקף אליו שהגיע כחומר מוש

זברונות. כתיבת לצורך בממשלה
 שמשת יעקב הקודם, שד־המישפטים העלה בשעתו

 שר־החוץ .שכתב לספרים בהקשר הבעייה את שפירא,
 בלתי- בפרשה להסתבך רוצה אינו דיין אבן. -אבא

בתדמיתו. שתיפגע נוספת חוקית

שה מה וייצמן ע
ד? טביי מ בר

 אלוף של האשמותיו בעקבות
 רכין, יצחק נגד וייצמן עזר (מיל.)
ש כמוסות פרשיות להיחשף החלו

ה 24ל־ הנוגעות כיה, עד הוסתרו
 כשעזר 1967 במאי 24כ- שעות
 רכין של מקומו את מילא וייצמן

כרמטב״ל.
 הורה שעות 24 שבאותן מסתבר

ה כחזית האוגדות לשלוש וייצמן
ההיער מקומות את להחליף דרום
ל להתכונן להן והורה שלהן, כות

כ כארבע למחרת להתקפה צאת
 לשכנע הצליח שלא אחרי בוקר.

 במיתקפה, לפתוח הממשלה את
התקי ביטול על וייצמן הורה לא

 אליו, שהתקשרו אחרי ורק פה,
פקו כי מסר הש״יך, ״שעת אחרי

בוטלה. התקיפה דת

? ה כנ ס ב
יש שגריר של עתידו מעל מרחף ערפל

דיניץ. שמחה בוושינגטון, ראל
 בן חיותו בזכות רק כשגריר למעמדו הגיע דיגיץ

 מאיר, גולדה ראש־חממשלד, של לישכתד, וראש חסותה
 שרי כל של לדעתם בניגוד מינויו את שכפתה

 עשוי גולדה, של הסתלקותה עם עתה׳ -הממשלה.
 הקאר־ ועתיד אחר בשגריר מוחלף להיות דיניץ גם

שאלה. בסימן ניצב שלו יירה
 בממשלה כללי זעם דיניץ עורר לאחרונה

 את תאמו שלא המדיניות הצהרותיו בגלל
הממשלה. עמדות

ת רפי״ ט ל ת ש מ
ח אמוגע■ עד ר שו ? תי ה

 רפ״י אנשי ראש זמורה, אוהד השבוע, דבר עורך
 — החדשות על האחראי לתפקיד מונה דבר, במערכת

הפני בהירארכיה שני הוא מעשית שמבחינה תפקיד
 בכך שיש האישי להישג נוסף במערכת. מית

 עמדה תפיסת בכך רואים עצמו, לזמורה
אמ בצמרת רפ״י אנשי של נוספת ככירה

 אחר, רפ״י שתומך אחרי התיקשורת, צעי
רשות-השידור. כמנב״ל מונה לבני, יצחק

 מזכיר תפקיד את לקבל בשעתו סרב זמורה
 למרחב עורך פדהצור, דוד היה עוד כל דבר, מערכת

 זמר. חנה הראשית העורכת ליד העורך ׳סגן לשעבר,
בוושינג ישראל בשגרירות משרת שכפדהצור עתה,
 ויהיה השבוע דפר את לערוך זמורה ימשיך טון,

העתון. של החדשות מחלקת על גם ממונה

ר פי ה ס ס ג מנ ל פ ל
ת המפדייל צוויר■ א

המפרי המפד״ל, צעירי את לפלג כדי
 את המר לזבולון ספיר הציע למערך, עים

חזני. מיכאל התפטר שממנו תיק־הסעד,

ב ר עול■ בין נוסף ק
ר •־המועצות !־!,ב

 עולי בהתאחדות השילטון על בקרב נוסף סיבוב
 תתכנס כאשר הבא, ובשבוע ייערך ברית־המועצות

 ברית־המוע־ עולי של הכללית הוועידה בתל־אביב
הס שעברה, ׳בשנה שנערכה הקודמת, הוועידה צות.

 החדשים העולים כאשר רבתי, בשערורייה תיימה
 שהוקמה ההתאחדות, הנהלת של הרכבה נגד זעמו

ותיקים. מפרוטקציוגרים
 הבאה, כוועידה שערוריות למנוע בדי
לוועי מלהזמין ההתאחדות הנהלת נמנעה

ש מכרית-המועצות עולים של קבוצות דה
 פירסום עושה אינה ואף לאחרונה הגיעו

הוועידה. להתכנסות
 של מועמדותו להצגת הדרישה גוברת בינתיים

 למרות ההתאחדות. מזכ״ל לתפקיד פייגין גרישא
 יש העבודה, מייפלגת סבר הוא סייגיו רישמי שבאופן

 ,הוא כי בטענה מועמדותו מהצגת במיפלגה חשש
חדשה.״ מיפלגר, מההתאחדות לעשות עלול

על״ דיילי אל- ״

ס ■מרדו כ מ ב
ה נגד למרוד החליטו ״אל־על״ דיילי

 דרך הפגנתית יציאה מתכננים הם מכס.
 מכלי כן־גוריון על-שם התעופה נמל שערי

המוכסים. על־ידי שייבדקו
לדרי נענה לא שהמכס אחדי התקבלה זו החלטה

 צוותי־ בדיקת $צורך בוחואדם להוסיף הדיילים שת
ה מתעכבים מכך כתוצאה לארץ. הח׳חרים האוויר
 אפילו ולפעמים רב זמן משך בשדד,־התעופה דיילים
וחצי. שעה למשך

 מיוחד. במסלול מכם בדיקת עוברים צוותי־האוויר
 הדיילים אך מהשדה, מייד לצאת מאפשרים לטייסים
 שמסתיימת עד רב זמן לאחרונה להמתין נאלצים

בדיקתם.


