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ת צפויה ק לו ח מ
ער׳ חזן בין לי

 כין יחסים החרפת מנבאים במפ״ם
 יערי, מאיר המיפלגח, של הפורש המזכ׳׳ל

 את הכוללת החדשה מפ״ס הנהגת לכין
תלמי. מאיר החדש המזכ׳׳ל ואת חזן יעקב

 מתפקיד ממנו הורחק הוא כי כיום סבור יערי
 בראשות המיפלגה של הימני האגף על־ידי המזכ״ל

 מפ״ם בין מלא לאיחוד ד,דרך נפרצה ובכך חזן,
העבודה. למיפלגת
 מפ״ם, מרכז בישיבת כאשר אישית ניפגע יערי
 מפ״ם, של השמאלי האירגוני המזכיר את שהדיחה

 כלפי מסוייגת בלתי לויאליות גילה בךמשה, נפתלי
 את ולרכך להתערב יערי ניסה כאשר אולם, חזן.

חזן. על־ידי הושתק ההדחה,

ם עד אי עסוו ה
העי על להערים החליט ספיר פנחס שר־האוצר

״סו המילה נכתבה מדוע להבין אין אחרת תונאים.
 שנאספו התרומות יעדי של המלא הדו״ח על די״

 ועדת־הכספים לחברי שבוע לפני שחולק ספיר, בקרן
הכנסת. של

 תגרה סודי שהמילה קיווה ספיר בי נראה
 המנוסח הדו״ח, את לפרסם העיתונאים את

 את והמשרת ומעורפלת סתמית כצורה
ספיר. קרן על ההגנה ניסיונות
 איש אך עיתונאים, כמה לידי התגלגל הדו״ח

 מעריב, רק ספיר. שטמן במלכודת נפל לא מהם
 עמודים, שני פני על במלואו הדו״ח את פירסם
שאלות. כל לעורר ומבלי לנתחו מבלי

 ספיר קרן של התרומות יעדי ברשימת
 ״שיכון״, כמו רבים סתמיים סעיפים מופיעים

 ״פרוייקטים החינוך׳, ״קרן תרבות״, ״מרכז
 שונות״ ״מטרות שר־־האוצר״, עם שיסוכמו

המאש זה, מעין מעורפלות הגדרות ועוד
 לפקח אפשרות כל אין כי הטענה את רים
ספיר. קרן דיר המוזרמים הכספים יעדי על

ד1 פדד■ גיוס ,א״*) ג
 הבחירות ׳בשורת המערך של המאמצים עיקר

כנר יוקדש ולעיריות, לכנסת להסתדרות, הקרובות,
הראשונה האדומה המנורה התל־אביבית. לחזית אה
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ש בתל־אביב, הספרדית הרבנות לכס המירוץ
 הלוי דויד חיים הרב של בבחירתו השבוע הסתיים

לתח בניגוד הסתיים בתל־אביב, ראשי ספרדי כרב
ש הסוטה, אברהם הרב הסיבה: המוקדמות. זיות

 המישרה, על הלוי הרב עם להתמודד היה אמור
 על לבג״ץ לפנות מכוונותיו האחרון ברגע נסוג

כושר. לו העניקה לא הרבנות שמועצת
 שלו הלחימה מניסיונות נסוג חפוטה

 וכס כרמת־גן הרבנות בס לו שהובטח אחרי
 שהרב אחרי כתל־אכיב, הספרדית הרבנות

זו. מכהונתו יפרוש הלוי
 חרא־ של בתמיכתו במפתיע זכה עצמו ד,לוי הרב

 וניתק יוסף, עובדיה הראשי הספרדי הרב שון־לציון,
 אחרי גורן, שלמה האשכנזי הרב עם מגעיו את

שהת דוד.שלוש, ברב בסתר תמך שגורן לו שהתברר
ד,מישרה. על הוא אף מודד

 עובדיה הרב סירב שבועיים לפני עד
ה הלוי. הרב של במועמדותו לתמוך יוסף

 הלוי התחייב וכתקיעת־בף בו חזר שבוע
 הלוי ומהלכיו. מאבקיו בבל בו לתמוך כפניו

 תמך שבעבר על חרטה יוסף בפני הביע אף
 של בתביעותיו הראשית הרבנות כמועצת

גורן. הרב
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 הגדולה הדלק שיווק חברת
 ללכת עומדת ״פז״, כארץ, כיותר

 ולפתוח ״סונול״ חברת כעיקכות
 לבעלי פרסים חלוקת במיכצע

 כתחנות-הדלק דלק שיקנו מכוניות,
ה ההצלחה כעיקכות זאת, שלה.
 חלוקת מיכצע של משוערת בלתי

 דים- וולט של מיקי-מאוס מידבקות
״סונול״. כתחנות ני

 מכירות עלו אחד חודש תוך
 של כשיעור ״סונול״ בתחנות הדלק

 כה עד ששיווקה החברה .40ב־*
למכו הדלק במות מכלל 2258כ־

 29ל** קרוב עתה משווקת ניות,
 נפגעו כעיקר הכללית. מהכמות

 ״פז/ חכרת של המכירות מכך
 מיג- עתה מכינים מכך בתוצאה

״פז״. של דומה פרסים צע

 והמסמנת התל־אביבי הגוש צמרת אצל שנדלקה
 עיריית לראשות גח״ל מועמד כי מצביעה — סכנה

 עשוי להט, ״),(״צ׳יץ שלמה (מיל.) האלוף תל־אביב,
 על- שהוזמנו סקרים רבינוביץ׳. יהושע על לגבור

כזו. אפשרות על הם גם מצביעים המערך ידי
 תזכה וגה״ל צ׳יץ׳, ינצח אפילו אומנם,

 אין המערך, מאשר יותר מנדטים כשני
 שבן להט. לאלוף מובטחת העיר ראשות
 ב• יתמכו והם המאזניים, לשון הם הדתיים

 אולם רוב. למערך יהיה לא אפילו רכינוכיץ׳,
 על־מנת כזה מצב למנוע מעוניין רכינוכיץ׳

אח הדתיים לסחטנות להיכנע יצטרך שלא
הבחירות. רי

 לכל מעבר רבים, כספים מוזרמים עתה כבר
 את לבלום שנועדה הבחירות למילחמת פרופורציה,

להט. של הצפוי ניצחונו

יודח מי
מפא״׳? מאנשי

נצי הרכב לקראת שנעשו ראשונים בגישושים
 לכנסת, המערך ברשימת לשעבר מפא״י הטיבת גות

 מפא״י של מהח״כים כשליש לסלק נטייה מסתמנת
חדשים. ח״כים במקומם ולהכניס הנוכחית בכנסת

 המערך בסיעת מפא״י חברי 32 מתוך
 כין ח״בים. עשרה בוודאות יוחלפו ביום,

 אהרון אנקוריון, ארי :לסילוק המועמדים
 שר-החקלאות, גם שהוא גכתי, חיים בקר,
 שחל, משה קורן, דוד כהן, מנחם הרינג, ■ואב

ששון. ואליהו
 הדחות. מיספר כנראה יערכו רפ״י בחטיבת גם

 מרדכי ח״כ הוא להדחה אחד מיספר המועמד
בן־פורת.
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המש ומחזות, סרטים לביקורת למועצה
 והמוק• המופקים סרטים לגבי בצנזורה משת
 צנזו־ גורם לאחרונה נוסף כישראל, רנים
 המישטרה, ישראל. מישטרת — חדש ראלי

סר של להפקות עזרה להושיט המתבקשת
ל עזרה להושיט לסרב החלה שונים, טים

תוכנם. בגלל מסויימים סרטים
 המספר המשכנע, הסרט מפיקי נענו למשל, כך,

 בגביית העוסק התחתון העולם איש של סיפורו את
עז את להושיט מסרבת המישטרה כי דמי־הגנה,

ההו לה. נראה אינו שתוכנו מאחר לסרט, רתה
 ראש תבור, מרדכי ניצב־מישנה על־ידי נמסרה דעה

המישטרה. של ההדרכה מחלקת

יוצ הותקפו מישטרתית, שמירה מהיעדר כתוצאה
 הבמאי- הכרמל. בשוק לצלם שניסו בעת הסרט רי

נשברה. ומצלמתו נפצע נאמן יחיאל מפיק

ג צפוי לו פי
״ם רוו ם פפו רי שחו ה

 מתכונן השחורים הפנתרים מייסדי מקבוצת חלק
 למגמתה ביחס מחלוקת רקע על הקבוצה את לפלג

העיקרית.
מת שמש, כוכבי בהנהגת זו, קבוצה

 בלבד, עדתי לאירגון הקבוצה להפיכת נגדת
 הכללי כמאבק ישתלבו שהפנתרים ודורשת
הישראלית. החכרה פני לשינוי

 קיבלה מרצינו, סעדיה בהנהגת היריבה, הקבוצה
 ורק אך להתרכז יש לפיו כהן, שלום של הקו את

 תעמולה על־סמך לבחירות וללכת עדתיים בעניינים
קיצונית. עדתית

ת כ פ ה ר מ צ ח
ר עי ר ב הסיו

 בעבר שהיה מברית־המועצות העולה ברגר, מרק
 ועוד ישראל, של הסיוף נבחרת של הלאומי המאמן

אלון, ודן יורם האחים כמו ידועים, סייפנים כמה
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 של מאחורי־הקלעים חמורות פרשיות לחשוף עומדים
זה. ספורט ענף

ש בלבד לא בי טוענים, ואחרים ברגר
 שעס■ אלא לחיסולו, גורמת הענף הנהלת

 של בהברחות עוסקים כענף מסויימים קנים
 בהנהלת המתמרדים לארץ. ספורטאי ציוד
שהוצ כך על עדויות למסור מוכנים הענף

בהברחות. שותפים להיות הצעות להם עו

א הגליו! ב ה
 הופעתו תוקדם השבועות חג לרגל

 הבא. כשבוע הזה״ ״העולם גיליון של
ה רחבי כבל למכירה יימצא הגיליון

 כתל■ .5.6.73 כבוקר, ג׳ מיום החל ארץ
 הגיליץ את להשיג יהיה ניתן אביב
הערב. כשעות 4.6.73ה־ השני, כיום


