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 היועץ, של עזרתו את כיקש ראש־העירייה
ער נגד פוגרומיפטית היסטריה למנוע כדי
ישראל. ביי

 של המוכתארים גם היועץ עם התקשרו בליל־שבת
דומה. בקשה ובפיהם וכפר־קאסם בקעה־אל־ג׳רביה

היש מערבת־ההסכרה של הרשמי הקו
 כי - יהיה הפנים־ארצי במישור ראלית

 ממעשי־החבלה מסתייג ישראל ערביי כלל
זה. כציבור ממש של אחיזה לחבלנים ואץ

 במע״י התנגדות
המפלגתי למס

 ישראליות השקועות
ברצועת-עזה

לה רשיין השבוע קיבלה מנתיבות בעלי־הון חברת
 שברצועת־ אל־עריש בעיר לדגים מיפעל־שימורים קמת
עזה.

 עובדים, 25ב־ בהתחלה שיעסיק המיפעל,
 לתוכניות־השקעה ראשונה סנונית מהווה

 לבעלי-מלאכה- יאפשרו לפיהן נרחבות,
ברצועה. להשקיע ישראליים זעירה

 לפיצוח מיפעל ילכו הראשון המיפעל בעיקבות
קטנים. ומיפעלי־אריגה שקדים

לעתי רמז זה בתהליך רואים יודעי־דכר
בעיני־המימשל. רצועת־עזה של דה

? הגיוס גיל הנמכת
כד על דיונים נערכים מסויימים בחוגים

 לגבי - 17ל״ גיל-הגיום הנמכת של איותה
בלבד. עובדים נערים
 את לסיים לתלמידי־תיכון מאפשר היה כזה סידור

 לשירות־ יוצאים היו המגוייסים יתר וכל בחינותיהם,
הלומדים. חבריהם לפני שנה חובה

 :בממשלה דיון
? לא או לפוצץ

 פי■ על להחליט הממשלה תצטרך האם
 לערביי־ השייכים בתים של צוץ־עונשין

? ישראל
 בחו־ שמאחרי־הקלעים דיונים שבמרכז השאלה זוהי

 טירה הכפר מן צעירים של מעצרם בעיקבות גי־צמרת.
 לאירגוני־טרור, בהשתייכות המואשמים שבמשולש,

 איומו את יגשים משרד־הביטחון כי הסברה, הועלתה
 שמשתף־פעולה מי כל של בית לפוצץ בזמנו, דיין, של
החבלנים. עם

 המתנגדים אלה של ידם - לעת-עתה
 טענתם: העליונה. על בישראל לפיצוצים

 להזדהות ערכיי־ישראל את יכריח כזה צעד
 והדבר ערביי-השטחים עם מוחלט באופן
בארץ. סכנות-הטרור את בעקיפין יגביר

לפרוש עשוי נצר
 לגרום עשוי במע״י נבחרת ועדה מצדדי של כישלונם

הפוליטיים. החיים מן נצר שרגא של לפרישתו
הנב הוועדה במחנה מושך־החוטים נצר,
 לכך, נוסך רציני. כישלון־יוקרה נחל חרת,
 פנחס המפלגה, של החדש שמזכירה ברור
 של השפעתו לניטרול הכל עושה ספיר,
נצר. שרגא

 את להסיק עשוי — והמבוגר — הוותיק העסקן
המסקנות.

התמר שוררת מע״י של בחוגי-השורה
המפ המם חוק של צורת־הפעלתו על מרות
ההסתדרות. באמצעות שנגבה לגתי,

 בגביית צדק כל אין כי טוענים, רבים חברי־מפלגה
 — לחודש לירות 500 המקבל מחבר־מפלגה סכום אותו

 על לדבר שלא ויותר, לירית אלף המשתכר ומעסקן
צדדיות. טובות־הנאה

 ייהפך הזאת, ההתמרמרות שבלחץ ייתכן
מודרג. למס מס-המפלגות

מימשל-טורס
ה השטחים של הצבאי המימשל אנשי

טו ככעלי־הסכרה עצמם הוכיחו מוחזקים
גלילי. ישראל משר־ההסברה בים

 פיריאל, הירדנית הנסיכה של המוצלח ביקורה לאחר
 בכירים ופקידי־ממשלה אישי־ציבור להזמין התחילו הם

בישראל. בנעשה עיניהם במו שיחזו כדי ירדניים,
 בכירים פקידים כה עד ביקרו השאר בין

וה ממשלת־ירדן; של ממשרד-ההסברה
 והתרבות החינוך משרד של הכללי מפקח

הירדני.
בפיהם. כששבחים מישראל יצאו כולם

 במקוום גבוו
? לוז קודיש

 בן־גוריון דויד של המדיני מזכירו לשעבר נבון, יצחק
 המתחפרים — יותר המתונים רפ״י מאנשי ולאחרונה

 מקומו את לרשת למועמד נחשב — במע״י בעמדותיהם
הכנסת. של יושב־הראש לוז, קדיש של

 מחדש יוצע לא ,73ה- בן שלוז, נראה
 ויוצע, ובמידה - הבחירות לאחר לתפקידו

 את לפנות כדי קצרה תקופה כעבור יתפטר
לנכון. מקומו
 דיין. משה תומכי על עתה עד נמנה נבון יצחק
 ספיר, פנחס ביוזמת הכנסת, יושב־ראש מישרת הבטחת

 הפנימי במאבק אותו ולנטרל מדיין, להרחיקו כדי באה
מע״י. שבתוך

 — חבלנים מימוו
בבולי-דואר

 ארצות• כבל בול, לאור להוציא הצעה
 לקרנות־המל־ קודש יהיו שהכנסותיו ערב,
 בוועידת הועלתה אירגוני-הטרור של חמה

 שהתכנסה ארצות-ערב, של משרדי-הדואר
כקאהיר. לאחרונה

 לתמיכה כנראה תזכה לדיון, שהועלתה אחרת הצעה
 של חפצי־ומכתבי־דואר של מישלוח לאפשר מלאה:

חינם־אין־כסף. — אירגוני־החבלה

 מועצת ראש
יתפטר אופקוים

יתפטר. — מייבסקי משה מועצת־אופקים, יו״ר
 ',62 מאז המכהן - היו״ר עמד לאחרונה

 בנציג-מפד״ל ואחר-כך ממונה כיו״ר תחילה
מפ אחד, מצד :בפול לחץ תחת - ניבחר
 ;מיכצע-השמצות אנשי־מע״י נגדו עילים

 לסיעה הדתיים חבריו תובעים שני, מצד
ממנו. מופרזות תביעות

 — משניהם או — הצדדים מאחד קיצוני ויתור רק
 מושכות־השילטון את בחזרה ליטול למייבסקי שיאפשר

בתפקידו. להישאר אותו יאלצו — לידיו הבלעדיות

חוזר חביב נררי
 מיוצאי־עיראק, חביב, נורי הישראלי מפיק־הסרטים

 כישלון נחלו רחל) מולדת, (באין שסרטיו לאחר שירד
ארצה. לשוב עומד — מיסחרי

 וכד זר במשקיע חביב נורי יבוא הפעם
 אותם וכספים יידע להפעיל ינסה בעל־הון,

בארצות־הכרית. כשנות-שהותו צבר

 בול התפטרות
לישראל מכה

 ב■ ארצות־הברית נציג של התפטרותו
לישראל. אכידה נחשבת כול, ג׳ורג׳ או״ם,
 האמריקאיים הפקידים במישלחת השתתף אשר בול,

היש לעניין אהדה גילה שעבר, מאי בחודש לישראל
 הקו את תאמה הבולטת, האנטי־רוסית עמדתו ראלי.

הישראלי.
 מי באירגון, החדש האמריקאי הנציג

 ״וואשינגטץ היומון של עורכו שהיה
 בלפי הביקורתית בעמדתו ידוע פוסט",
הער הפליטים בשאלת בייחוד - ישראל

 את יותר עוד לצמצם עלול מינויו כיים.
 ארצות־הב־ של הפרו-ישראלית ההתבטאות

כאו״ם. דית

להרגיע ינסה טולידאנו
 לענייני־ערבים היועץ מצד קדחתנית פעילות צפוייה
הרו להרגעת טולידאנו, אברהם ראש־הממשלה, במשרד

 מכפר הצעירים ארבעה של מעצרם בעיקבות — חות
חבלנית. בפעילות החשודים — שבמשולש טירה

 יושכ-ראש לטולידאנו טילפן שישי בליל
וה קאסם, חליל איכראהים מועצת־הכפר,

מהמעשה. הסתייגותו את באוזניו ביע


