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ה ג□ יגיעו ד ל ו ג ל
 משורבב להיות עומד מאיר של;ולדה שמה

 ומיסלגת לשעבר ״י מפא א:שי שמות אל
 כספים לגיוס קשורים שהיו העבודה

אחרים. ומקורות הסתדרותיים ממוסדות
 עליה שהוטל הכבד גזר־הדין אחרי פי הנמנע מן לא

 כי גולדה את להאשים שינסה ידלין אשר זה יהיה
 היתה העבודה מיפלגת כמזכירת כיהנה בה בתקופה

כחוק. שלא כספים בגיוס מעורבת היא גם

ס ר מסווה פ
ק חזי ה בנזפ׳׳ס ל

 תפרוש לא שמפ״ם משוכנעים פרם שימעון של אנשיו
 פרס. ינצח אם גם המיפלגה, מן

 כיום עוד לשגר, מתכוונים הם זה כמיקרה
 של רמת־דרג מישלחת הקרוב, החמישי

 שריד, יוסי אכן, אבא — מדופלמות יונים
 מוסדות אל — הרליץ אסתר נכץ, יצחק

 להבטיח שצריך• מה כל להם להבטיח מפ׳׳ם,
כפנים. תישאר שמפ״ם כדי

 מפני כזאת, פנייה כל תקבל שמס״ם היא ההערכה
 לנחול עלולה והיא למאבק, ערוכה היא אין שממילא

לבדה. תופיע אם מוחצת מפלה

ך ישה ר צו שי ל
ל רגי שרי ת אפ

 העלו בבחירות מפ״ם של נפרדת בהופעה המצדדים
 של העיקרי החשש על להשיב כדי בו שיש רעיון,
 לדרגת מיפלגת־העבודה תרד שמא :הפרישה שוללי
 שנשיא־המדינה כך בכנסת, בגודלה השנייה הסיעה

 את להרכיב בגין מנחם על להטיל נאלץ יהיה
הבאה. הממשלה
לסיעת תחזור שמפ״ם הוא החדש הרעיון
 התשיעית הכנסת כינוס לפני עוד המערך

המועד שכהגיע כך — הראשונה לישיבתה
 שוב הנשיא, למישבן הסיעות נציגי להזמנת

מאוחדת. העכודה־מפ״ם סיעת תהיה

ת טו ל ק שאיות ה ח
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 עורך־הדין של בביתו שעבר בשבוע שנערכה בפגישה
 השתתף שבה במפד״ל, רפאל סיעת איש בסוק, משה

 הצעות כמה סוכמו בן־נתן, רפאל בורג, סיעת איש גם
מהמפד״ל. רפאל יצחק פרישת למניעת
לסיכומים בן־נתן התכחש היום למחרת אולם

פיע נחר  איש פישלר, יצחק פגישה. באותה שהושגו
 לנו ״יש :כפניו הטיח המיפלגה, מנגנון

דכריך.״ של הקלטה
 הוקלטו בפגישה דבריו כי לבן־נתן הסתבר אז

 הכחישו בפגישה המשתתפים ששאר בעוד בחשאי.
 כי לאחר־מכן פישלר טען דבריו, הוקלטו כאילו
יפה. עלתה לא שהיא אלא הקלטה, היתה אומנם

ה ע ת תבי ר ס ה ל
ח׳יב חסינות

 היועץ־ אל פנה מירושלים פרטי אזרח
 את להסיר כבקשה לממשלה, המישפטי

 שימעוני, הכיב המערך ״ב ח של חסינותו
 אותו לחקור תובל שהמישטרה בדי

 נגדו. האזרח שהגיש תלונות כעיקכות
 ועוסקות סיכסוך־שכנים, של רקע על הן התלונות
 שנעשו, ואיומים הסגת־גבול תקיפה, של בסעיפים

 שימעוני של תפקידו במיסגרת שלא התלונה, לדברי
כח״כ.

 ״מופרע נגדו שהתלונן האיש כי טוען, שימעוני
 תלונות של שורה הוא־עצמו הגיש לטענתו בנפשו״.

ילדיו. את והטריד מכוניתו את שפרץ על האיש, נגד

ת צפויה חו ק ל ת ה
ת נע בי תי ה ד ל מ ר ב

 ועד־הנאמנים יושכ״ראש מוחמד, תאג׳י
כי כמישטרה התלונן כרמלה, המוסלמי

א צה״ל שר ל אי
קוו־־טלפו!

חון ט בי ה ר־ ש ל
 שבו הצכאי המחנה של קצין־הקשר

 שר-הכי- לישכת מישרדי גם •טוכנים
 ה־ מטעם פנייה כאחרונה דחה טחון,

 קווי־טלפון שישה לה להוסיף לישכה
 ב- קיימים שככר אלה על נוספים
לישכה.

 את הפך ששר-הכיטחון העובדה
 שלו, מטה־הכחירות למרכז לישכתו

 תעמולת בל את אנשיו מנהלים ומשם
 גם כנראה נעלמה לא שלו, הבחירות

 הבקשה הופנתה שאליו הקצין מעיני
קווים. להוספת

 להקציב מובן אינו כי הוריע הוא
 נוספים קווי־טלפון לשר־הכיטחון

___פוליטיות.׳׳ למטרות ״המייועדים

 ניסיון נעשה ובי כזדון, הוצתה מכוניתו
מישסחתו. על איומים כעיקכות אותו לרצוח
 ורכושו לחייו ■ההתנכלות כי האיש, טען בתלונתו

 אולם־חתונות להקמת התנגדותו רקע על בוצעה
 כי טען הוא ברמלה. המוסלמי בית־הקברות בתחום
 של דמם לשפוך איימה אינטרסנטים של קבוצה

 לטפל סירבה רמלה מישטרת ברמלה. מוסלמים
 ציבורי. עניין בה שאין בטענה בתלונה,
 חרדים ברמלה המוסלמית העדה אנשי

 מסוג כעיר, עדתיות מהומות להתלקחות
 השנים כעשרים פעמיים שם שאירעו אלה

האחרונות.

ה דינ מ ה ר־ ק ב מ
ה כ א ל מ ל ״

 חודשים ארבעה מזה בודק מבקר־המדינה של צוות
 הצוות ביותר. יסודית בצורה למלאכה הבנק את

 חילופי של רקע על בדיקתו, במהלך בקשיים נתקל
הבנק. בצמרת אישים

 אברהם לשעבד, הכנק של המנהל־הבללי
תי------------------- ־"־ מפ ------------ד  קצר זמן במפתיע מתפקידו התפטר פיין,
ואילו מכקר־המדינה, בדיקת שהחלה לפני

 מאד סמוך הועבר לביא, זלמן הכנק, מזכיר
המזכיר מתפקיד הביקורת עריכת לתחילת
 של חברת־הביטוח ״מלכיט,׳׳ מנהל לתפקיד

הכנק.

ל ס ג ה ־ ר מ עו ד מי צ
ח עוודדי־עתיקו

 למישטרה כחצי־שגה לפני שהוגשה תלונה בעיקבות
 גנובים במטבעות מיסחר על אגף־העתיקות, ידי על

מישמר־הגבול פתח מאתרי־עתיקות, שנשדדו

 באתרי־עתיקות. במצוד באחרונה
מישמר־הגכול אנשי גילו השאר כין

 לשלוש מגיע שערכם עתיקים שמטכעות
2מוכרחים__לחר׳ל ויותר, ל״י אלף מאות

 את ומוצא לארץ חוזר והכסף נמכרים,
כתוכן שונות, פעילויות למימון דרכו

עויינת. הכלנית פעילות
 מן כמה על בקרוב יד לשים מקווים במישמר־הגבול

בעיסקות. המעורבים השמנים ה״כרישים״

ר ב חיל!!■ דו
ה צ ע מו ח־וז ל הד

 עתי״ס וסוכנות אחרונות ידיעות כתב של •מינויו
 של יחסי־הציבור איש לתפקיד גור, אילן בירושלים,

 בציבור התמרמרות עורר בירושלים הדתית המועצה
 בבירה. הדתיים העיתונאים

 ראשי אל כלתי־רישמי, כאופן פנו, אלה
 שמוסד ייתכן לא כי וטענו הדתית, המועצה

 יעסיק דתיים כשירותים לטפל המתיימר
 הופעה המצריך בתפקיד חילוני עיתונאי

הציכור. לפני
 טען שרייבר, גדליה בירושלים, הדתית המועצה יו״ר

 המיקצועיים כישוריו סמך על לתפקיד התמנה גור כי
 לא־דתי שעיתונאי מניעה שום אין לדעתו, בילבד.
 טענות או איומים הגיעו לא ״אלי זה. תפקיד יאייש
אמר. המינוי,״ כנגד

ר ב דו ך ה ל הי
יחיה

 טיומקין, משה ניצב תל־אביב, מחוז מישטרת מפקד
 כהני, אבינועם פקד דובר־המחוז, את להדיח החליט

 שנה שכיהן אחרי מעבודתו, אי־שביעות־רצון רקע על
בתפקיד. וחצי

 ״ידיעות לכתב התפקיד הוצע תחתיו
 אולם כר, יוסי פלילים, לענייני אחרונות״

 עיתונו עורכי מפרכים עדיין זה כשלב
שביקש. כפי לשנת־חופשה, להוציאו

ח ב■ ב ם ז י פ ס כ ב
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שהוד^ עםית,_ מאיר ״כור״ מנכ״ל
 מע- ,לשינוי ״;קר״יתר

שמו כלומנטל, נפתלי פרישתו. את
 הצטרפותו עם מתפקידו על.פרישתו

מעכב לשינוי, הדמוקרטית לתנועה
״־מזגה --------------------------------

עמית, של במקומו ״כור״ במנכ״ל " ■■■.,.. —ן|ןן- י•-״' ממ ועמית לתפקידו נכנם לא עדיין
״כור״. ענייני את לנהל למעשה, שיך,

 של מינויו על כהחלטה כי מסתבר
 ננקב לא לעמית כמחליף כלומנטל

ל נאלץ וכלומנטל החילופין, תאריך
 מתפקידו יפרוש שעמית עד המתין
סופית.
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 התנועה של תעמולה חוברות אלף 50ט,00
 שהודפסו ד״ש, — לשינוי הדמוקרטית

 הוועד- לידי נמסרו החוכרת, ל״י 3 כמחיר
 שייגאל אחרי בנייר־פסולת, למען־החייל

 מן הסתייג התנועה, כראש העומד ידין,
 בפי מיקטרת, מעשן הוא שבו התצלום
 החוכרת. שער על שהופיע

 אלפים היו אומנם כי טוען שטנדל, אורי ד״ש, דובר
 להפיצן שלא שהוחלט חוברות־תעמולה, של אחדים

 השוכן במטה־המיפלגה, נשארו אלה אולם בציבור,
 נעשה לא הדובר לדיברי הישן. אחרונות ידיעות בבית

 חילוקי־דיעות שיצר תוכנן, בגלל בחוברות שימוש
 ידין. של תמונתו בגלל ולא בתנועה,

 חדש, ביטאון להוציא ד״ש עומדת הקרובים בשבועות
 הזה. העולם של לזו דומה במתכונת חדש, קו שייקרא
 במאי, שייערכו לבחירות עד לעת מעת ייצא הביטאון

הדמוקרטית. התנועה פעילי יהיו וכתביו


