
ף י ן ו ו ג ו ת

 העמדת ישקלו
לדיו הראל איסר

 מחתרת על הראל איסר של הסנסציוניים גילוייו
 במשרדו מכשיר־ההאזנה הטמנת ועל צה״ל, בתוך מפ״ם

 הדרישה את עוררו כבר ,1954 בשנת יערי מאיר של
לדין. איסר את להעמיד

 איסר כפוף לשעבר הביטחון שירותי על כממונה
 לגלות לשעבר עובדי־מדינה על האוסרות לתקנות הראל

 הראל עבודתם. כדי תוף להם שהתגלו מדינה, סודות
 הבחירות במלחמת הביטחון, שירותי של סודות חשף
רפ״י. ממשיכי רשימת מטעם שלו

טוע העבודה, במפלגת לדין להעמידו התובעים כנגד
 לא כדי איסר, דברי על להגיב צורך אין כי אחרים נים

רבה. חשיבות להם לייחס
 כהן, שיעקב נראה אולם
 מע״י, מטעם אונו קריית מועצת ראש כיום
 שעמד כהן, איפר. על להתקפת־נגד יגוייס

 הידיעות שירות - הש.א. כראש
דמו את לערער ינסה - משרד־האוצר של
 בראש שעמד כמי הראל, איפר של תו

הביטחון. שירותי

השגרירים
זועמים

ה מע״י, של למצע שהוצע הביטחוני־מדיני הסעיף
 סיני דרום שארם־אל־שייר, עזה, רצועת לסיפוח קורא

 המדינה, של הביטחוני כגבול הירדן ולקביעת והגולן,
 ישראליים נציגים מצד ביותר שליליות תגובות עורר

בחו״ל.
תוצ על דיווח במיוחד, השגרירים, אחד

 כל זה. לפירסום שהיו מאוד חמורות אות
 שפירסום הנזק על עמדו השגרירים יתר

 ישראל, של למערכות־ההפברה גרם זה
שנתיים. של מאמצים הרם על דיווחו

 גולדה את שדחפו הגורמים אחד היו אלה דו״חות
 נושא יהיה ״לא כי רפ״י, ועידת בנעילת להצהיר, מאיר
הערבים. עם למשא־ומתך פתוח יהיה שלא

 מבו־פורת מונעים
לפרוש

 התייצבותה מאז קשה, במצב נמצא אחד ח״כ לפחות
 זהו להסתדרות. לבחירות רפ״י ממשיכי רשימת של

 עם לאיחוד מלכתחילה שהתנגד בן־פורת, מרדכי ח״כ
 לבי־גוריון להצטרף כוונתו את הסתיר ושלא מפא׳׳י,

משלו. רשימה יקים שזה ברגע
 ממנו זאת מונעים ברפ״י חבריו אולם
 עד להמתין ממנו דורשים בכוח, כימעט

 צמרת לבין בינם היחסים עתיד שיובהר
מע״י.

 רוצה ל!רגמו
שר להיות

שאי את מסתיר אינו קרגמן ישראל ח״כ
בממ והתעשייה, המיסחר שר להיות פתו
הכאה. שלה

 הכנסת של הכספים ועדת כיו״ר במקומו
 המתפוטר, ההסתדרות מזכ״ל את הציע
בקר. אהרן

 המפד״ל ראשי
דיין על עולים

 כי דיין, למשה להבהיר מתכוונת המפד״ל צמרת
במיק לקואליציה, כשותפה בחשבון לקחתה צריך אינו

ממע׳׳י. שיפרוש וד,
 וגם שפירא, משה חיים השר שגם אחרי

 בסי־ מאמינים שאינם הכריזו רפאל, יצחק
 עומד יפרוש, אם להצליח דיין של כוייו

 דיין, על לעלות ״הצופה״, מפלגתם, ביטאון
כ ולאו־דווקא - ותכסיסן כהססן להציגו
לאומי. מנהיג

 מחפשת מע״י
מהנגב ה״ב

 יהיה מי סוכם טרם הבחירות לפני חודשים שלושה
לכנסת. העבודה של המועמדים ברשימת הנגב נציג

הקרו בבחירות הבירה למועצת מועמדותם את להציג
בות.

 אל־עארף, עארף קולק: כבר פנה אליהם האישים בין
מסזזדה. וחתאם הידוע, הפלסטיני ההיסטוריון
 בכל לפחות קולק, של הצלחתו סיכויי

אפסיים. שם: בעלי מנהיגים לגיוס הנוגע
 נימוקיו את שומר כשהוא סירב, כבר אל־עארף עארף

תשובתו. את פירסם לא עדיין מסוודה ואילו לעצמו,
 פקידי כמה גיוס לנקוט: קולק עשוי בו הפיתרון

למנהיגים. כתחליף אחרים, ופונקציונרים עירייה

 במפד״ל פנימי מאבקו
 השרים על

הבאה בממשלה
 וזרח בורג יום!? השרים של עתידם
 כספק. מוטל הבאה, בממשלה ורהפטיג

 ככד, התומך רוב מתגבש המפד״ל בתוך
 ה־ את ייצגו שפירא חיים משה שמלבד
 וח״כ רפאל יצחק הבאה בממשלה מפד״ל
 תיק את לידיו לקבל השואף חזני, מיכאל

השיכון.
אפו מנגנין אנשי שני על הוטלה זה בנושא ההכרעה

 להכריע שיצטרכו בן־נתן, ור. פישלר י. במפד״ל, רים
מתחולל נוסף מאבק הבאה. בממשלה הייצוג בנושא

 אחרי לאחרונה מחזרים המפלגה עסקני
לשכ בנסיון בדרום, שונים ציבור אישי
ל מטעמה מועמדים להיות להסכים נעם

כנסת.
 נאווי, אליהו ההצעות את דחו כה עד
 ראש מאיר, ואריה באר-שבע, העיר ראש

מבכ שניהם בקריית־גת. המקומית המועצה
לה נענה זאת לעומת הנוכחי. בתפקידם להמשיך רים
 המועצה ראש יפרח, יונתן ספיר, פינחס שליחי צעת

 בתנאי ההצעה את לקבל נוטה יפרח בשדרות. המקומית
 סופית החליט טרם הוא גם אך ריאלי, מקום לו שיובטח

ראש־המועצה. מישרת על לוותר לו כדאי אם

 ילדים סופר
מישרתו את יעזוב

לפו לאחרונה שזכה ידוע, ילדים סופר
 לפרוש עומד הילדים, בין גדולה פולריות

 תפקיד עצמו על ולקבל הנוכחית ממישרתו
אחר.

 מנסה ?וולקן
פלסטינים לגייס

האח בימים עורך ירושלים, עיריית ראש קולק, טדי
לשדלם במאמץ פלסטינים, אישים בין מסע־גיום רונים

 ריאליים מקומות על במפד״ל אישים שבעה בין גם
 משה הרב הם במירוץ המשתתפים לכנסת. ברשימה

 מנהל — מלמד אברהם שאקי, אבנר דיר נריה, צבי
 גולדשמידט, הד״ר המפד״ל, של הכלכליים המוסדות

המר. וזאב בסוק חיים עורך־הדין רוזנברג, י. הד״ר
 הל־אביב לעיריית המפד״ל רשימת שבראש נראה כן

 חזני שמיכאל נראה בויאר. אברהם עוד יעמוד לא
הבחי אחרי מקומו על ויוותר הרשימה, בראש יעמוד
בויאר. יהיה ושלא אחריו, שיבוא השני למועמד רות,

 בבחירות שערוריה
 להסתדרות־עובדים־

לאומית
 להסתדרות■ פסחירות שחיתות שערוריית

 אחרי השבוע, תיחשף העוכדים־הלאומית
 הקדים כפתח-תקווה זו הסתדרות שסניף

שעבר. בשבוע שנערכו הבחירות, את
 פיי- שלמה הסניף, שמזכיר אחרי הוקדמו הבחירות

 ובלעדיו בחו״ל לריפוי לצאת חייב הוא כי טען נשטיין,
 הציג אף פיינשטיין בסניף. הבחירות את לקיים ניתן לא

רפואיים. אישורים
 רפואי לטיפול יצא לא כלל פיינשטיין כי הסתבר עתה

 כי הסתבר, כן לגרמניה. כדורגל משלחת כחבר אלא
 בני לנערים בחירה זכות אושרה המועמדים ברשימות

 לבחור רשאים כי קובעת שהחוקר, בעוד ,16ו־ ,15 ,14
ומעלה. 18 בני רק

החופ במרכז לפגוע עלולים אלה גילויים
 הסתדרות-העוכדיפ-הלאומית שראשי שי,

אליו. משתייכים


