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 עשוי מי את לנחש מנסים העבודה מיפלגת בחוגי
 בממשלתו לשירות חדשים כמועמדים להציע רבין יצחק

 את להרכיב התפקיד עליו יוטל אומנם אם החדשה,
הבחירות. אחרי הממשלה

 אפשריים כמועמדים המוזכרים השמות כין
 וח״כ גבו, יוסף* הרצליה, ראש־עיריית

 רבין שד תומכיו מראשי שהיו נמיר, אורה
 מוזכר כן העבודה. במיפלגת הפנימי כמאבק

 שד ממחנהו נכון, יצחק ח״ב של שמו
פרס. שימעון

 הפועלים, בנק מנכ״ל לווינסון, יעקב יתמיד אם
 טוענים החדשה, בממשלה כשר־האוצר לכהן בסירובו

 יוצע שהתפקיד הנמנע מן לא כי העבודה במיפלגת
 שמילא ומי כור, של החדש המנכ״ל בלומנטל, לנפתלי

 הפועלים. בבנק לווינסון של מקומו את
 פשטה העכורה כמיפלגת אנשי־הרוח כהוגי

 לסופר להציע רכין מתכוון כאילו השמועה
 העכורה, מיפלגת חכר שאינו אמיר, אהרון
 בממשלתו. כשר־חינוך לשמש

זו. יוצאת־דופן לשמועה אישור שום לקבל היה ניתן לא

יהיה מה
י של עתידו בו א

 יחזור אבן, אבא לשעבר, ששר־החוץ ספק כימעט אין
 בעיקבות בארץ, הפוליטיים בחיים פעיל תפקיד למלא

 פרס שימעון של תומכיו למחנה הצטרפותו
 העבודה. במיפלגת הפנימית בהתמודדות

 שפרם עד ימתין לא רכין שיצחק נראה
 אכן את לשכץ תביעה רישמית, יעלה,

 ליזום הזדמנות וינצל בממשלה, שר כתפקיד
 דאכן. תפקיד הצעת כעצמו

 נשיא של תפקיד לאבן שיוצע הנמנע מן לא
אלמוגי. יוסף תחת העולמית, הציונית ההסתדרות
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 מעל ריחף ביטול של איום כי מסתבר, עתה רק
 מיפלגת מחברי כמה העבודה. מיפלגת ועידת

 בסניף שנערכו בבחירות כי טענו, בירושלים העבודה
 זיופים היו בירושלים בהסתדרות־הפקידים המיפלגה

הבחירות. תוצאות של
 לכג״ץ, לפנות איים אף המערערים אהד
 שייערכו עד הוועידה קיום את •טיאסור כדי

מהדש. הבחירות
 לבג״ץ, בקשתו את לבטל האחרון ברגע שוכנע האיש

 פרשת את שתברר ועדת־חקירה שתוקם הבטחה תוך
בירושלים. בהסתדרות־הפקידים הבחירות זיופי

ם א מי יעוף ה י ?אדו
 המועצה בינום שכעיקכות לוואי קרוב

 כימים בקאהיר, הפלסטינית הלאומית
 מתפקידו אל־קאדומי פארוק יסולק הקרובים,

 אש״ה. של המדינית המחלקה כראש
 עבאס מחמוד :האפשריים מחליפיו

 שניהם אל־חסן, האני או (״אכו־מאזן״)
 כאש׳׳ף, הפרו-אמריקאית המגמה ראשי

הפרו-סוכייטי. קאדומי לעומת
 המבקשת סעודיה, על־ידי נדרשים חילופי־הגברא

 פרו־סובייטית השפעה מכל אש״ף את לטהר
 אש״ף לתביעת גיבוי למתן כתנאי וקומוניסטית,

לז׳נבה. הזמנה לקבל
השבוע קאדומי פירסם עצמו, את להציל כדי

 עמדותיו את מיתן שבו ראית, האמריקאי בניוזוויק
 מדינה להקים הסכים הוא :עיקריות נקודות בשלוש

 זו שמדינה הסכים הוא וברצועה, בגדה פלסטינית
 השלום חתימת שעם הסכים והוא שלום, תכרות

 הוסיף קאדומי אולם פעולות־האיבה. כל תיפסקנה
 השלבים,״ ״תורת על השיגרתיים הדיבורים את לכך

 בגין. מנחם של תעמולתו ברוח
 בקאהיר: המועצה למושב אחרות אפשריות תוצאות

 גולה. פלסטינית ממשלה הקמת •
 והרצועה הגדה לאוכלוסיית נרחב ייצוג מתן :•

 כנגד המתון האגף את לחזק כדי אש״ף, בהנהגת
חזית־הסירוב. אירגוני

 מטרות־ וקביעת לז׳נבה ללכת הנכונות על הודעה !•
 הקיצוניות המטרות תחת שיבואו יותר, ברורות שלום

בפירוש. ייאמר שהדבר מבלי הקודמות,
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 במיסגרת הישארותה על החליטה כבר שמפ״ם אחרי

 סביב במיפלגה הפנימית ההתרוצצות החלה המערך,
 במידה הבאה, בממשלה לה המובטחים השרים תיקי
 המערך. על־ידי תקום שזו

 הכהיר ככר שם־טוב ויקטור שר־הכריאות
 קדנציה לכהן מוכן הוא שאין לחבריו
 אחר, תיק לו יוצע לא אם בריאות. כשר־ נופפת
 כשר. עוד יכהן לא הוא למשל, רווחה בנושאי

 שלושה לרשת מועמדים שם־טוב של מקומו את
 אשכנזי, והילל רונן אליעזר פדר, נפתלי מועמדים:

 משתייך שאליו מפ״ם, של העירוני לסקטור השייכים
 ההסתדרות, של המרכזת הוועדה איש גם שם־טוב. גם

 מועמדי ברשימת ירוץ לא כי הודיע אפרת, אהרון
 לעצמו שומר הוא כי נראה ולפיכך לכנסת, מפ״ם

 שר. של תיק לעצמו לתבוע אופציה
 הנראה, ככל יציעו הקיבוצי הסקטור מקרב

 ורב גרוסמן חייקה שרים לתפקידי עצמם את
 ועליהם בכנסת קדנציות שתי כבר כיהנו שניהם זכין.

 מפ״ם, מנהיג אולם המיפלגה. חוקת על־פי לפרוש
 דב עבור מייוחד רוב בגיוס לתמוך עשוי חזן, יעקוב
 טוען חזן בכנסת. שלישית קדנציה שיכהן כדי זכין,

 בוועדת־החוץ־והביטחון, חיוני תפקיד ממלא זכין כי
בכנסת. מפ״ם סיעת כמרכז וכן
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 כחקירה פנה המישטרה של המטה־הארצי
 פלד, ישראל הד״ר רמת־גן, ראש־עיריית נגד

 למפכ״ד נגדו שהוגשה תלונה כעיקכות
 ולניצכ-מישנה תכורי חיים המישטרה

 של התקשרויותיו הוא התלונה נושא זיגל. כנימין
 אי־סדרים וכן ואנשי־עסקים, קבלנים עם ראש־העיר

 מעשי בה בוצעו כי חשד שיש רמת־גן, בעיריית
והונאה. מירמה

 מבקר־המדינה, לידיעת גם הועבר התלונה תוכן
אלה. חשדות לבדוק כדי משלו חקירה לערוך שנתבקש

 בין פנ*מ■ עימות
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 במרכז הערבים החברים 15 בקרב נוצרה מחלוקת
יוכלל ערבי שמועמד בתביעה מאוחדים כולם מפ״ם.

דוד  על פרסי״עי
ת עדרו אי־הי

 של החדש המנב״ל כהירי, נפתלי
 מיכצע יזם כתל-אכיב, ״פאל״ מלון

כ מוסר־העכודה לשיפור חסר־תקדים
 הוגרלה זו כשנה מלונו. עובדי קרב

 מתור שיכעה כין ליוון טיסת־טיול
מעבו נעדרו שלא המלון עוכרי 250
ה השנה לקראת אחד. יום אף דתם
ה לעידוד המיכצע כמיסגרת כאה,

 העוכדים כין היחסים ושיפור תפוקה
 על בהירי הכריז המלון, הנהלת לבין

 עוכר לכל ל״י 5000 כסף פרס הענקת
 יום־עכודה גם מעבודתו ייעדר שלא
 לכל יחולק הפרס השנה. כמשך אחד

 יימנו אפילו ייעדרו, שלא העובדים
המלון. עוכדי 250 בל עימהם

 מתוך אולם לכנסת, מפ״ם מועמדי בין ריאלי במקום
זה. לתפקיד עשרה עצמם את מציעים 15ה־

 15ה־ מתוך 14 מאוחדים זאת לעומת
 ואתד, מוחמד של לבחירתו כהתנגדות

 כיותר המוכים הסיכויים כעל שניראה
 המרכז חכרי כקולות ריאלי כמועמד להכחר

 מפ״ם, למזכיר מיבתכ שלחו 14ה* היהודים.
 יפרשו הם ואתד ייכחד שאם איימו וכו

לכנסת. הבחירות כמערכת מפעילות
 לקיים הערביים, המרכז חברי מרבית של תביעתם

 מקירבם מועמדים שלושה ייבחרו שבו מייוחד בנס
 זאת, למרות מפ״ם. ריכוז על־ידי נדחתה בלבד,
 גם כזה כינוס יקיימו הערבים המרכז שחברי ייתכן
המיפלגה. של העליון המוסד אישור ללא
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 מטה־ אל פנה יריב, אהרון ח״כ לשעבר, שר־ההסברה
 שר־ של בראשותו העבודה, מיפלגת של הבחירות

 לשתף שלא וביקש בר־לב, חיים המיסחר־והתעשייה
 של המתוכנן מסע־הבחירות במיסגרת באירועים אותו

 כולו שקוע שהוא בכך זה צעדו נימק יריב המיפלגה.
 להתפנות יכול ואינו אסטרטגי, למחקר המכון בהקמת

למסע־הבחירות.
לפרוש עלול שיריב חוששים עדיין העבודה במיפלגת
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 כץ כהתמודדות הראשון הקודכן
 מועמדות עד פרם דשימעון רכין יצחק

 לראשות־הממשדה, חעכודה מיפלגת
 פרופסור זהו השכוע. ככר התגלה
כאח רק שהתאושש עמיאל, סעדיה

 גידול שד ניתוח שעכר אחרי רונה
 עם שנימנה עמיאד, גמוחו. ממאיר
 פרם, שימעון שר-הכיטחון שד תומכיו

לוועי ובא רופאיו, לאזהרות שעה לא
 כדי כיסא־גדגדים על המיפלגה דת

 נוצלה זו הופעתו פרם. עכור להצביע
פרס. מחנה של כמפע-התעמולה

 של מצכו הורע אהר-כך מייד אולם
 בריאותיו. סיבוכים והתגלו מיאל
 כמצכו ההחמרה בי טוענים, זפאיו
ל לציית ומסירוכו מעקשנותו נובעת

הוראותיהם.
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 על ולהודיע לבחירות, יותר קרוב במועד המיפלגה מן
 יחד לפרוש יריב היה אמור בשעתו לד״ש. הצטרפותו

 למרות זאת עשה לא הוא אך עמית, מאיר קבוצת עם
 הקבוצה. בהתייעצויות שהשתתף

 של נוסף סיבוב הבינה •טד׳יש חשש קיים
 שאינם כאלה העבודה, ממיפדגת פורשים

 ד״ש כמיסגרת בבחירות לרוץ מעוניינים
 להנחית עלולה לבחירות, סמוך ושפרישתם,

העבודה. מיפלגת על תעמולתית מכה

ת בי מג ת ה די הו הי
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 נציגי עם בשיתוף־פעולה המגבית־ה״הודית־המאוחדת,
 בהתקפת־ פתחה בארצות־הברית, הציוניות המיפלגות

 בתיקווה (בונדס), איגדות־המילווה מיפעל על מחץ
הקרובות. השנים במרוצת כליל לחסלו

 בירידה נעוצה הבונדס על להתקפה הסיכה
 ויותר יותר המגבית. כהכנסות התלולה
 ובשכבות כגיל-הכיניים כעיקר — יהודים

 לתרום להמשיך מסרבים — יותר צעירות
 על מישראל הידיעות למיקרא למגבית,

 המגבית כספי והפניית הפוליטית השחיתות
למיפלגות.

 מן התחייבויותיהם את מפנים המגבית מסרבני חלק
 מצילה זו והפנייה ״בונדס״, לרכישת הקודמות השנים

 בהכנסותיו. חמורה מירידה מילווה־העצמאות את גם
 לרגליהם, מתחת נשמטת שהקרקע המגבית, עסקני

 על־ידי מדרכם ה״תחרות״ את לסלק יצליחו כי סבורים
 בילבד אחת דרך והשארת הבונדס מיפעל סגירת

והמגבית. בישראל כספית לתמיכה
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