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 שערורייה
חדשה דתית

 דתי. רקע על חדשה לשערורייה צפה
גבעתיים. הפעם: מוקדה,
 לתפקיד מיכרז פירסמה בגבעתיים הדתית המועצה
 שירות ״אחרי להיות חייב שהוא ציינה רב־העיר,

צבאי.״
 הוא - נסים הראשי לרב הדבר משנודע

 הדבר בוטל. הזה והסעיף לחץ, הפעיל
 מחוגים נזעמות תגובות כנראה, יעורר,

לאומיים־דתיים.

המאבק יחריף

 ששיתפד לאלה המצרים עשו מה ״זיברו
 החזרת לאחר - ברצועה ישראל עם פעולה

."1956ב־ עזה,

 רשימת־מורדים
? לכנסת מושבניקים

 ״חוק לחקיקת המתנגדים חכרי־המושבים
ה אסטרטגיה יפעילו המדכא, המושבים"

בכנ ההחלטה את ולמשוך לדחות מכוונת
 כעוד שייערכו הכאות, לבחירות עד - סת

משנה. יותר
שב האמצעים כל את זו למטרה להפעיל כוונתם
רשותם.
 אף הם אחרת, ברירה להם תהיה לא אם

ה לכנסת נפרדת רשימת-מועמדים יקימו
 צבאיים אישים במה - כשבראשה כאה,

בדימוס. בכירים

 מעשי-גקם
פלסטינים נגד

הפלסטי אירגוני-הטירור אם תופתע אל
 נגד מעשי־נקם בביצוע בקרוב יתחילו ניים

פלס ישות כהקמת המצדדים נפבדי-גדה
ישראל. עם כשיתוף או טינית

ה הצרפתיים הטייסים אצל ישראל, מצד
 האלג׳ירית חברת־התעופה את מפעילים

 יארגן אשר לחרם שיצטרפו בדי - הקטנה
 ישוחרר לא אם הבינלאומי, הטייסים אירגון

המטוס.
 — בצרפת שכרם את מקבלים אלה צרפתיים טייסים

 בתיפעולה למעשה נמצא האלג׳ירי, הקו אלג׳יר, ואיר
פראנס. איר של

 צבאית חקירה
אזרחי אסון על

 טייס — אביר מנחם רס״ן של בכינרת טביעתו לאחר
 נסיבות את שילטונות־צה״ל יחקרו — בחיל־האודיר

הטראגי. המיקרה
 כשאלת גם החקירה תיגע השאר כין

 שירותי־ההצלה־וההז- של ויעילותם קיומם
בחופי-הבינרת. הרה

והערבים ספיר
 מוצא בקדחתנות מחפש מע״י, מזכיר ספיר, פנחס
 של שיבוצם שאלת מפ״ם. של הערביים הח׳׳כים בשאלת
הק את למעשה המונעת היא ברשימה־לכנסת הערבים

המיפלגות. שתי בין המערך מת
להת מפ״ם מובנה הדרישות שאר בל על

פשר.
 בהקדם, מפ״ם עם המשא־ומתן את לגמור שואף ספיר
 ברשימת- העדיפויות בראש נמצא מפ״ם עם והמערך

שבטיפולו. הנושאים

הגדה בתור
 הפלסטינים הנהגת כקרב המאבק יחריף

מס ברורים מחנות כששני ובעזה, בגדה
 גיישות התומכים אלה :עכשיו בבר תמנים

 ואלה בלתי-רשמית, או רשמית פלסטינית,
 הגדה את להחזיר התביעה עם המזוהים
לחוסיין.

 שמקבלים מאנשים גם ברובו, מורכב, השני המחנה
 סוגים שני גם שם יש אך מממשלת־ירדן, כספית תמיכה
: פעילים של אחרים

קו ״החזרה הדורשים קיצוניים, צעירים
ש ובאלה אחר-בך"; פנימית והפיכה דם

המשפט את סיסמה בתור לעצמם אימצו

לחוסיין. החזרת-הגדה דחיית בעד - בולם

 — כהו גאולה
י לכנסת

 לכהן בהן לגאולה הציע בגין מנחם השר
הב לכנסת גח״ל של ברשימת־המועמדים

ריאלי. כמקום - אה
 המחתרתית תחנת־השידור קריינית היתד, כהן גאולה

מאז המדינה. קום לפני לח״י, של
 של כיד־ימינו משמשת היא 1948
ה בעל אלדד, (שייב) ישראל הד״ר

הניאו־פאשיסטיות. מעות
 עקרונית הוסכם בינתיים

שברשי השלישי שבמקום
 בגין לאחר מייד גח״ל, מת

 הקצין יופיע ספיר, ויוסף
 קצין־ אז, עד שיהיה, הבכיר

 מקווה ושבעזרתו מילואים
 קולות־הביטחו־ לגייס גח״ל

ניסטים.
ל התאפשרה, הזאת הפעולה כל
ה מן נופו זה בשלב שכבר אחר

 בעלי גח״ל, של ח״כים כמה רשימה
״דרו כיסאותיהם אשר מישני, מעמד
הלי והמפלגה חירות לראשי שים״

מסע־בחירות. עבור בראלית,

 אווירי חרם
;הערבים על

אווי חרם שיוטל במיקרה
 אלג׳יריה, על בינלאומי רי

 של חכרות־התעופה יארגנו
ו כוויית סעודיה, מצריים,

לשמי פעולת-חירום לבנון
 אל- עם האווירי הקשר רת

ג׳יריה.
 מטוסים לחכור מתכוננים הערבים

 כשהם — אלג׳יר עם הקו לקיום
ה של וסמליהן דגליהן תחת טסים

האחרות. הערביות חברות
 את מקבלים אלה צרפתיים טייסים

 הקו אלג׳יר, ואיר — בצרפת שכרם
 בתיפעולה למעשה, נמצא, האלג׳ירי־

פראנס. איר של
בירורים נערכים בינתיים

יפרוש כהנא
 וממציא מישרד־הדתות של הכללי המנהל

 בהנא, זנוויל שלמה הקדושים, המקומות
מתפקידו. סופית לפרוש עומד

 על ידיעות רבות, פעמים פורסמו, האחרונות בשנים
 כרב לכהן שנבחר לאחר בייחוד — כהנא של פרישתו
ידי התבדו תמיד כה עד אולם יהודי־פרס. של הראשי

 של היצפו־׳ התפטרות על חדשה ידיעה כל אלה. עות
רבה. בספקנות לכן, מתקבלת, כהנא

 להפתיע עומד שבהנא נראה הפעם אולם
באמת. ולפרוש

 רצח־ברנדוט פרשת
מחדש תתעורר

 כ־ שמונה מי ברנדוט, פולקה השבדי, הרוזן רצח
 לארצות־ערב, ישראל בין האו״ם מטעם הראשון מתווך
 את שוב יסעיר — 1948ב־ בירושלים נרצח ואשר

המדינה.
 כזמנו שהיה מי נאדל, כרוך העיתונאי

 סנסאציוני ספר לפרסם עומד מפעילי־לח״י,
ה בפעם ייחשפו, בו פרשת־הרצח, סביב

 זה: כרצח הקשורים הפרטים כל ראשונה,
 לרצוח כמרבז-לח״י שהתקבלה ההחלטה

וביצועו. תיבנון־הרצח הרוזן, את
 החקירות על בלתי־ידועים פרטים הספר יכיל כמו־כן

 ועל — הרוצחים לגילוי בזמנו, ממשלת־שבדיה, שניהלה
זו. חקירה מימצאי

 מעשי־רצה, על חל לא ההתיישנות שחוק למרות
 פיר־ בעיקבות עתה, תפתח לא שמשטרת־ישראל נראה
 שאת — הרוצחים לגילוי חדשה בחקירה הספר סום

נאדל. יפרסם לא שמותיהם

 טיהור צפוי
בטלוויזיה

 עובדי־ צוות מאנשי כמה של אלה ראשים, מספר
 — הקרוב בזמן לעוף עלולים הישראלית, הטלוויזיה
הטלוויזיה. מנגנון את לייעל החלטה בעיקבות
 עבור שנרכש שהציוד שהתברר אחרי

ש ואחר לקוי, הוא בבריטניה הטלוויזיה
ה כמנגנון התגלו הפעלתו בתחילת בבר

 וביחסים כיחסי־עבודה שיבושים טלוויזיה
 בבר המנגנון את להבריא הוחלט אישיים,

הראשון. בשלב
 המשותף הכללי המנהל שימונה אחרי יבוצע הטיהור

וקול־ישראל. הטלוויזיה כולל שירותי־השידור, לכל


