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תוטונן*ך
ה מירוץ ש פגי ל

 ישיבת־כנםת לערוך ישעיהו של הסכמתו
 הלאומני המשורר לכבוד חגיגית

 ללחציה כניעה תוך גרינברג, צבי אורי
 במאוחר, מעוררת, כהן גאולה ח״כ של

ישעיהו. נגד נזעמות תגובות
 יונים, שאינם המאוחה הקיבוץ אנשי גם

 ישעיהו. של סילוקו את שונים בפורומים תובעים
 עתה המכהן שחל, משה ח״ב בי נראה זה רקע על

 לתפקיד מועמדותו את יגיש הכנסת, יו״ר כסגן
מיפלגתו. מטעם היו״ר

ה מכין תמיר צ צ פ
ד ג בגין נ

ד םו קונ  סגו־
? ד דו סו קי פ ת מ

 לענייני סגן־קונסול בתפקיד שכיהן טבק, נתן
 בנידיורק, הישראלית בקונסוליה קאמפוסים

 את החלה טבק לארץ. והוחזר מתפקידו פוטר
 בניו־יורק. הקונסוליה בניין כשומר שלו הקאריירה

 מיסתוריות, בנסיבות מונה, שנה לפני
 בי בטענה החודש פוטר אך כסגן־קונסול,

 למידותיו.״ גדולות ״הנעליים
 ובחוגי אמריקאית, צעירה לאשה נשא טבק

 להשתקע עומד הוא כי חשש נתעורר הקונסוליה
 לענייני הקונסול שגם טענתו בארצות־הברית.

 עובדי ושבין לאמריקאית נשוי לוי, יעקב הסברה,
שיכנעה. לא רבים, אמריקאים יש הקונסוליה

ר עם ט ר א ק
 רבץ, יצחק — בממשלה שלישיית־הצמרת בקרב

 סמויה, תחרות החלה — אלון ויגאל פרם שימעון
 ראשון להיפגש יזכה השלושה מן מן בשאלה

 קארטר. ג׳ימי ארצות־הברית, של החדש נשיאה עם
 מהשלושה אחד לכל שיש והיהודי הישראל הלובי

 להסדיר כדי לפעול החל כבד בארצות־הברית,
 של אנשיהם בכך מתחרים במייוחד כאלה. פגישות
 אלון. ויגאל פרס שימעון

 לצאת ינסו השניים בי הנמנע מן לא
 כביכול, פרטיים לביקורים לארצות־הכרית

 יהודיים, ומוסדות אישים הזמנת על־פי
 יוסדרו זה ביקורם שאגב ניסיון תוך
קארטר. עם פגישות להם

ש פג ם מי רי פ סו  - ה
ת גרעין ו גו ר א ת ה ד

 מיפלגרדהעבודה, של ואנשי־הרוח הסופרים מיפגש
 נמתחה בו ואשר בית־השיטה, בקיבוץ שנערך
 והמיפלגה, המדינה הנהגת על חריפה ביקורת

 יותר, רחבה להתארגנות גרעין להוות נועד
 ברשימת ״אנשי־הרוח״ שיבוץ להבטיח שמטרתה

הבאה. לכנסת המערך
 הנהנים כית־השיטה, מיפגש אנשי

 מתכוונים גלילי, ישראל של מתמיכתו
 יזהר, כס. אישים הכללת לתבוע

 המערך, כרשימת ברטוב וחנוך גורי חיים
 כמיפלגה. החטיבות חשבון על שלא

 להגביר אחדות־העכודה מקווה זו כצורה
 המערך, כרשימת כוחה את
האחורית. כדלת אנשיה הכנסת תוך

ע  ובון יצחק בין קר
לאלמוג■

 , הקונגרס של העליון בית־המישפט של פסק־הדין
 הקונגרס את לכנס ההחלטה את שביטל הציוני,

 הפדרציות בכל בחירות לערוך הורה בחירות, ללא
 ביקורת מתיחת תוך העולם, ברחבי הציוניות

 נבון, יצחק ח״ב הציוני, הוועד־הפועל יו״ר על קשה
 ההנהלה יו״ר לבין נבון בין היחסים את עירער

 אלמוגי. יוסף הציונית,
 פסק־הדין יפגום שמא החושש נכון,

 אפשרי כמועמד כעתיד ויכשילו בדימויו
 גיבוי קיבל שלא על ממורמר לנשיאות,

 זו. כפרשה מאלמוגי ותמיכה
 פירסמה הקונגרס של בית־הדין מזכירות להיפך,

 הציוני, הוועד־הפועל מושב מפרוטוקול קטע
 זו. פרשה לגבי נבון של גירסתו את המפריד
 אלמוגי של בחירתו כי אפשרות נבדקת בינתיים

 יריבו על גבר שבה הסוכנות, הנהלת כיו״ר
 הסתדרויות עם קנוניה תוך נעשתה דולצ׳ין, אריה

 תמורת בו תמיכתן את שהבטיחו — ציוניות
הציונית. להסתדרות הבחירות בביטול תמיכתו

ה חגיג ה ג דאצי ה ל ע  ס
חו לישעיהו הוו פ פ

 ישעיהו, ישראל הכנסת יו״ר של להדחתו תביעה
 נוספת, בפעם זו לכהונה כמועמד ולאי־הצבתו

 הקיבוציות התנועות אנשי בקרב דווקא מתגבשת
העבודה. מיפלגת של

 מפיצים תמיר שמואל של אנשיו
 העיקריות המטרות שאחת השמועה את
 לפוצץ היא הליכוד מן פרישתם של

בגין. מנחם נגד אטומית״ ״פצצה
 לפרשות אישית בגין את לקשר מבקש תמיר

 הציבורי דימויו את לשבור ובכך כלכליות,
 שנים, 25 מזה עליו השנוא חרות, מנהיג של

לשערוריות. ומעבר מעל העומד טהור כאיש

ם מפ״ מנהיגים אין ל
 עשוייה שכיגללן העיקריות, הסיבות אחת

 כרשימת ולהופיע להוסיף להחליט מפ״ם
 במנהיגים המחסור היא לכנסת, המערך

 הרשימה, בראש שיעמדו מושכי־קולות
בדימוס. יצאו חזן ויעקוב יערי שמאיר אחרי
 כוחות כזאת ברשימה לשתף חשק אין למפ״ם

 מישאל, על מסתמכת היא אחרים. שמאליים
 תצרף אם רבים קולות תפסיד כי הקובע

 אליה לצרף נוטה היא אין וגם מוקד, את לרשימתה
אליאב. לובה כמו אישים

ח טו־1פ קניו ה ־ כז ר
ם אירגון של טי דנ טו הס

ם אלי שר ״ב הי רוי א ב
 הישראלים הסטודנטים באירגון השערוריות

נמשכות. בארצות־הברית
 כספי סביב שהתחוללה הסערה אחרי

 האירגון, ראשי לעצמם שנטלו הפיצויים
 האירגון, של רבז־־הקניות מתפקידו פוטר
 קומיסיון כקבלת נחשד הוא זייטמן. חיים

חשמליים. ומכשירים הובלה מהכרות
 ראשו משומרי אחד בשעתו היה זייטמן של אחיו

 אחרי מתפקידו ופוטר בן־גוריון, דויד של
 בי.ג׳י. את ליווה שבהם המסעות באחד כי שהסתבר
עובד־ציבור. הולמת שאינה בצורה נהג בארה״ב,

לו ס טרק׳ א ע ה ב  ז קטינ
ם סו ר הסי ר ו ס א נ

 לערער תבקש תל־אביב מחוז פרקליטות
 שנפסק פסק־דין על העליון בבית־המישפט
 בהרכב שישב בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט

 שלושה של במישפטם שופטים, שלושה של
 קטינה. בבעילה שנאשמו תלמידי־ישיבה

 מוחלט סירסום איסור שהטילו השופטים,
 לבקשת גם נענו לא הפרשה, פירטי כל על

 1. הנאשמים שמות את לפרסם הפרקליטות
9 עליהם. שהוטל גזר־הדין ואת שהורשעו,

ד ג ה נ טר ש מי ה
 תל־אכיב יצאניות של ועד״פעולה

 להילחם כדי שעבר, כשבוע הוקם
 של הכלתי־חוקיים המעצרים נגד

 פנו היצאניות המישטרה. אנשי
 לברר בדי ידועים, מישפטנים למיספר

 אותן לעצור המישטרה רשאית אם
 או במסעדה, אוכלות רק שהן כשעה

 אחרי ציבורי. כמקום קפה שותות
 זו, התייעצות שיזם לוועד שהתברר

 המעצרים את מבצעת המישטרה בי
 היצאניות פנו לחוק, בניגוד האלה

 שייצג כבקשה ותיק פלילי לעורך־דין
 כנציגה המישטרה. נגד במאבקן אותן

 נבחרה תל-אכיב, יצאניות של ראשית
 המתגוררת יפהפייה, נערת־טלפון

דיזנגוף. כרחוב

 בית־חמישפט מתנהגות כי ציינו, הפרקליטות בחוגי
 בתי־ בתולדות חסרת־תקדים היא זו בפרשה

בארץ. המישפט

רך ע מ ש ה פ ח יי מועמד מ

ם אישים  נוספי
ם חפי ס  נ
ת ש ר פ ידל*ן ב

 ככל עומדת, ידלין אשר פרשת ;<
 אחת את לתוכה לגרוף הנראה, ן
 י ורכות־העוצמה הגדולות ההכרות 1

 של בנו הוא מבעליה שאחד כמדינה,
 המנהיגים מגדולי אחד שהיה מי

במדינה. 1
 זכתה החברה בי חושדת המישטרה 1
 קופת־חולים, של מזוייפים במיכרזים 1

 המתחרים הצעות לה שנמסרו אחרי
! סבומי־־שוחד תשלום תמורת מראש,

 כדרבי־עקיפין, ידלין לאשר גדולים 1
 כראש הכסף. של מקורו להסוואת

 : אישי ידיד שהוא אדם עומד החכרה 3
 ידלין. לאשר ביותר מקורב ן
1 ___________________1

ת שו א ר * ד ב בי א ״ ד ח
 אחרי בחיפוש התרוצצות החלה כבר המערך בחוגי

 להט (״צ׳יצ׳״) שלמה כנגד שיתחרה מועמד
 הוצע השאר בין תל־אביב. עיריית ראשות על

 אוניברסיטת נשיא בן־שחר, חיים לפרופסור התפקיד
 זיהויו כי חוששים במערך חוגים אולם תל־אביב.

 להכשילו. עלול שנכשלה, במיסוי, הרפורמה עם
 הריאליים הסיכויים כי נראה בה עד

 לאלוף נשקפים כמועמדות לזכות ביותר
יריב. אהרון (מיל.)

ה פ ת ת שו אלי שר  י
ד ס ״מ דגי י בונ
 התקשר ליחסי־ציבור בריטי מישרד

 להודיע בדי הזה״, ״העולם עם טלפונית
 לגלם נבחרה כלום ריקה כשם ישראלית בי

 שיופק בונד, ג׳יימם כסרט חשוב תפקיד
 ן וברוקליי. זלצמן הארי המסיקים על־ידי
 אנגלי מיליונר של כאשתו מתוארת הישראלית הצעירה

ברוקליי. של וכקרובת־מישפחה ילדים, לשני ואם

1




