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בוועידה — יגבר הכוח־הנגדי למשה דיין ,ובדרך זו
ייווצר רוב מכריע נגד דיין.

יעקב חזן מקכל עמדה זו ,ואילו מאיר
יערי עודנו מפקפק ,אם כי גם הוא מודה,
ש״לא יהיה מיסלט מכף״ .השאלה  -לגכיו
 היא רק שאלה של זמן ,״כייחוד כשישעוד צרות מבפנים".

ת ט ק י ף

אם מותר לספח
מותר גם אחרת
במפלגת־העבודה יקום חוג חדש בסיסמה :״שלום
קודם לשלימות״ ,שיהיה פתוח לאנשי מפא״י ,אחדות־

גולדה נוסעת,
אבל בלי התלהבות
נסיעתה של גולדה לוושינגטון לא באה
מיוזמתה כראש־ממשלה ,אלא בהזמנת ה
נשיא ניכסון .אין הכוונה לביקור התוודות
ונימוסין ,כי אם ל״שיחת שיכנוע״ שאין
גולדה ששה לקראתה.

רחית להשתתף בבחירות המוניציפליות בירושלים על־
מנת שבעיריה החדשה ייוצגו האינטרסים שלהם.

עיירת הקאובויים
שוממה
עיירת המערב־הפרוע שנבנתה על־ידי חברת־הסרטים
הישראלית רונבי ליד אילת ,ניצבת שוממה וכנראה
תפורק ,אחרי שאין עוד סיכוי כי תוכל לשמש להסרסת
מערבונים זרים.

העיירה הוקמה בשעתו על-ידי רם רץ
ואלכס הכהן ,כדי לשמש כבמת-צילומים
למערבונים מתוצרת איטליה שיוסרטו ב
ישראל .אחרי שצול
מו במקום שני סר
טים ,התברר כי גל
המערבונים רועו ב
איטליה ואין עוד בי
קוש לעיירה זו.

סגל במקום
רוזנפלד?

כאשר הוצע שגם אבא אבן ישתתף במסע זה ,הת
חמק שר־החוץ במענה כי בלוח המועדים שלו אין
תוכנית נסיעה.
השבוע העביר מנהיג־פועלים אמריקאי לידיעת ירו
שלים הודעה מוושינגטון ,כי ממשלת ניכסון הופתע 
— ולא לטובה — מעמדתה הקיצונית של גולדה מאיר.
עמדה זו הוגדרה על־ידם כהעתק של עמדת משה דיין
— שגם היא אינה אהודה שם.

המועמד הרציני ל 
תפקיד שופט מחוזי
כתד-אכיב ,אחרי מו
תו כתאונת-דרכים של
השופט שלמה רוזנ
פלד ,הוא שופט־הש•
לום בתל-אביב ,יעקב
סגל.

יחד עם זאת הועלתה בוושינגטון הסברה,
כי גולדה מכינה לעצמה אליבי ,למיקרה ש
תצטרף להסכים עם נסיגה מהשטחים .אז
תוכל לומר :״אפילו אני הגעתי למסקנה
שאין בריר ה...״

אבא אבו
לא יודע להסביר

צבי היימו
יעבור
להפועל ת״א

אבא אבן דחה הצעה לעמוד בראש ההסברה של המע
רך בבחירות לכנסת .בין יתר הנימוקים שהעלה :״איני
יודע מה להסביר.״

למרות שמשחקי הליגה
הלאומית בכדורגל טרם הס
תיימו ,נראה כי קבוצת
הפועל רמת־גן כבר השלי
מה עם ירידתה לליגה א׳.
אנשי הקבוצה כבר החלו
לתכנן את הרכב קבוצתם
בעונה הבאה בליגה הנמו־

מה תורה
בנצרת עילית?
משרד הפנים הקים ועדת חקירה סודית
בענייני נצרת־עילית .החשש :אי-סדדים
כספיים.

נצר הולכת
נצר בא
משפחת נצר תערוף חילופין בכנסת ה
שביעית .ח״כ דבורה נצר תפרוש ,כנראה,
מכית־המחוקקים לאחר כ־ 21שנות חברות
בו .במקומה יבוא בנה ,אל"מ )מיל (.משה
נצר ,חבר קיבוץ רמת-יוחנן ,ראש אגף ה
נוער והנח״ל במשרד הבטחון.
משה נצר נימנה עם אנשי רפ״י־לשעבר .אביו ,שרגא
נצר ,שירד מגדולתו ,עושה כבר עתה פעולה עניפה,
במגעיו עם ראשי רפ״י־לשעבר ,למען שיבוץ בנו בין
מועמדי חטיבת רפ״י ברשימת המועמדים של מע״י
לכנסת השביעית.
רצונו זה משמש עילה נוספת לתמיכתו של מר נצר
בעמדת ראשי רפ״י־לשעבר לייצוג חטיבתי ברשימה,
בניגוד לדעתם של גולדה מאיר ופינחס ספיר.

״היגגז הגא גזיגגג גז־ססד שר גזרוגנזגז־ששגז־היגדם־,'.
העבודה ורפ״י לשעבר גם יחד .מתכוזנים להזמין לחוג
זה גם אנשי־רוח שאינם חברים רשמיים במע״י ,וכבר
החלו מגעים בעניין.

מארגני החוג טוענים ,כי אם מותר לחב
רים פעילים ולבעלי תפקידים במע״י להיות
פעילים בתנועת ארץ־ישראל השלימה -
אין למנוע בעדם להקים חוג משלהם בתוף
מע״י ,בשיתוף אנשים מחוצה לה.
בין התומכים בחוג — מזכ״ל העבודה פינחס ספיר,
ח״כ ראובן ברקת ,זלמן ארן ,פרופסור יהושע פראוור,
פרופסור יהושע אריאלי ועוד .לא ידוע ,מה יהיה יחסה
של גולדה מאיר.

נכבדים מירדן
נפגשו עם קולק וששון

בבד מדברים
על איחוד

קבוצה של נכבדים ירדניים שהגיעו לבי
קור קרובים בגדה המערבית ,נפגשו לשי
חות בלתי-רשמיות עם ראש-העיר ירושלים,
תדי קולק ,ועם שר-המשטרה אליהו ששון.

כבר החלו מגעים חשאיים בין מזכ״ל העבודה לבין
מנהיגי מפ״ם מאיר יערי ויעקב חזן ,להפיכת המערך
לאיחוד מלא — מיד אחרי הבחירות לכנסת השביעית,
ולפני הבחירות לוועידת מע״י.
הנימוק של פינחס ספיר :אם חברי מפ״ם ישתתפד

נראה שבשיחות עם קולק ,ניסו אותם נכבדים לברר
כיצד רואה ישראל את שליטת ירדן במקומות הקדושים
למוסלמים בירושלים ,במיקרה שיושג הסדר כלשהו.
ייתכן גם שתדי קולק ניטה לשכנע את אותם נכבדים
להפעיל לחץ בירדן ,כדי להתיר לתושבי ירושלים המז־

כה•

בימים אלה עומד כ־
)קאריקטורח של ביל-מולדין(
נראה להסתיים משא-
ומתן בין קבוצות הפועל תל-אביב ורמת־גן,
לפיו יעברו שלושה משחקני־המילואים שד
תל-אכיב לחזק את הקבוצה הרמת-גנית ו
בתמורה תקבל הפועל תל-אביב את כוכב
הפועל רמת־גן ,צבי היימן.

גי ליון ז ה
■ זה קרה לפני  21שנה  -אבל הסי
פור לא סופר עדיין בצורה זו :נפילתה
של יפו הערבית ,כפי שחי אותה מנהיג
פלסטיני ידוע ,המפרסם את זכרונותיו
כעמודים .11-10
■ מה גילה הצעיר מחברון כשחיפש
את אוצרות בית־המיקדש בירושלים ה
עתיקה? קרא את הסיפור ״ארץ־יש-
ראל" בעמוד .18
■ מי ,מה ,איו ואיפה עושים דברים
נחמדים בלילות  -על כף במדור החדש,
״לילות ישראל" ,בעמודים .23-22
■ מה אמרה החשפנית שהרקטור לא
הירשה לה להתפשט באוניברסיטה ב
ירושלים? זאת תוכל לקרוא בעמוד .25

