
 החוק. לסי קיימות שאינן למועצות תקציב
 לקיום היחידי, החוקי הבסיס הוא זה תקציב

אלד״ מועצות
הגיע שוב השבוע נעלמות. סיעות

או ד,מועצ>ת. תקציב לקבלת ה״מח המועד
 רוקח ישראל מתנגדינו לו קמו השעם לם

 אחדות־ איש ניר־רפלקם, יעקוב ונחום הצ״כי
 מתי עד תמה: שאלה ושאלו קמו העבודה,
 לא האם בכ.סת? להתעלל הדתיים ימשיכו

 המדינד״ קיום שנות עשר במשך זמן, מצאו
מתאיסז חוק לעבד

 מועד בבוא בכנסת: כמקובל היה הסיום
 מס״ם ח״כי כל פלא באורח נעלמו ההצבעה

 ארם, משה מלבד האולם, מן ואחדות־העבודה
 להימנע והעז ממקומו, מלקום עייף שהיה
 לש.תיים) (הפעם התקציב מהצבעה. בגלוי

 קולות נגד והדתיים, מפא״י בקולות נתקבל
והצ״כ. הרות

תולדות
ל האיש ע ך ב ל ת א שרונו הכ
 מלחי אליעזר המחוזי השופט של אולמו

 במשפט שהופיעו תיאטרון, שחקני ש גד! היה
 אך סמבטיון. לתיאטרון זירה תיאטרון בין

 באולמו ממול, דווקא היה האמיתי המחזה
הת שם כהן. שלום בית־המשפס רשם של

 לשחררו אלי נוימן־גלר של בקשתו בררה
 הזה העולם נגד להגיש שיוכל כדי ממם,

 הוצאת על ל״י, אלף 60 בסך פיצויים תביעת
דיבר״

ש נזק על פיצויים לדרוש שבא ״אדם
 טוב. שם לו שיהיה חייב הטוב, לשמו מרם
 לירות, אלף 60 שווה הטוב שטו כי טוען גלר
 אפילו שווה אינו הטוב ששמו אוכיח אני

 מו־יג־ אריה עורך־הדין אמר אחת,״ ■רומה
בקשתו. על גלר את לחקור כשהחל סקי,

 מן המרצע יצא הראשונות בשאלות כבר
 מתי לרשם בבקשה תאמר גלר׳ ״מר השק.
 שאל הסוהר?״ מבית האחר!נד, בפעם יצאת

 היתד, לשאלה. להתנגד ניסה גלר מרינסקי.
 שעבר השבוע בסוף רק לכך. טובה סיבה לו

 בית- על־ידי ל״י 400 של בערבות שוחרר
 על־ידי שעות 48ל־ שנעצר אחרי משפט,

 בית־ ר״ם שטר. זיוף באשמת המשטרה,
גלר. את לחקור למרינסקי התיר המשפט

במהלך פרקליט. גם מסריט, גם
 ..:־,וסר שבועה, תחת מעיד כשגלר החקירה,

 שהפיץ גלר, האיש. של פניו מעל המסך
 לייצר לארץ בחוץ למד כאילו אגדה סיפורי
 וסיפר איטלקיים, באולפנים בעבודתו סרטים

 כי הפעם גי/ה ,27 בן הוא כאילו לעתונאים
 גילו וכי סרטים בייצור עסק לא מעולם

 גן אם העז כיצר משנשאל .24 הוא האמיתי
 צחוק לקול גלר, השיב סרט, לייצר לנסות
 סרטים, לייצור כשרונות בעל ״אני הקהל:

ל״י.״ אלף 30ב־ מעריך אני אלה וכשרונות
 שבע שבמשך כאדם, גלר התגלה בחקירתו

 שלוש אפילו עבד לא בארץ׳ שהותו שנות
 השני, אחרי אחד עבודה ממקום פוטר שנים,

 ותומכת אותו המפרנסת אשד, חשבון על חי
 של השקפתו היתד, בכל המשעשע אולם בו.
 לרשם: הוא הסביר החברתי. מעמדו על גלר

 מבחינה עצמם, את שמרגישים אנשים ״ישנם
 הרגיל מהאדם למעלה ותרבותית, מחשבתית

 אולם כזה.״ אני סוציאלית. לעזרה שניגש
הש עולה כיצד להסביר היה יכול לא גלר
 התחברות עם אחד בקנה זו מעמדית קפה

זונות. רועה עם ושותפות
 קצר ביותר הגדולים הצחוק רעמי את
 המנוסחת שהגיש, התביעה כי כשטען גלר,

 לי ״יש הוא: בידו נכתבה עורך־דין, בלשון
בע.זדר״ הסביר עורך־דין,״ של כשרונות גם

כש אולם יצליח.״ אס ״מסופקני
 החלים למחרת לו. עמדו לא גלר של רונותיו

 בקשתו את לדחות כהן שלום הרשם כבוד
 בהחלטתו: הוא קבע ממס. ?שחרור גלר של

 ובריא, חסון אדם של רושם עושה ״המבקש
 עבודות לעבוד שיכולים האנשים מטיפוס

ו מאמצים עושה היה לו קונסטרוקטיביות•
ה ההדרכה ותחת הנכונה בדרך הולך היה

 מצליח אדם להקת יכול היה — נכונה,
בחיים.״

דר חיפש ״הוא כהן, קבע זד.׳״ ״במקום
 מייגעת, עבודה ללא להצלחה ת זול׳ כים

 נשים על־ידי נעזר לו, לא בעסקים הסתבך
 עבר בכך, לו עזר כנראה ויופיו מפוקפקות

 לא מקום ובאף למשנהו אחד עבודה ממקום
 חודשים. מכמה ליותר יתד לתקוע הצליח

והת הכלכלי מצבו עברו, לאחר אם מסופקני
 על פסק־דיו לקבל יצליח החברתית, נהגותו

מנופח.״ הוא שלדעתי התביעה, סכום
 השוסט־הרשם החלים אלה מסקנות לאור

 את שחרר7 אם להחליט רק היה שתפקידו
״ה בקשתו: את לדחות התביעות, ממס גלר

 לשמיעה התביעה את תקבע לא מזכירות
 ישלם המבקש הגשתה. מיום חודשים א לפני
 חודשיים בתשלומים בשלימותד, האגרה את

 אם גמירא. עד לחודש ל״י 100 של שזזים
התבי תובא בזמנו, אחד חשלום ישולם לא
למחיקת•״ בפני עה

תביעות
ת הבעיה מי או הד

 שחקנית הררית חיה היתה בהם בימים
 חיר־ לא הקאמרי, בתיאטרון שניה מדרגה

ל בה. להתעניין הישראלית העתונות בתר,
ה דיעותיה הן מד. איכפת היה לא איש

 אולם הלאומית. הכרתה ומהי פוליטיות,
החי החיפאית הצעירה לד, פילסה בו מרגע
 הפכו האירופי, ע הקרדג, עולם אל דרך ננית
 אלו. ל.קודות מאוד רגישים עתונאים כמה

 עורך רוזנבלום, הרצל ד״ר היה מכולם רגיש
אחרונות. ידיעות

 חיה של תמונתה לארץ הגיעה כאשר
 כשהיא הצ׳כוסלובקי, הקולנוע בעתון הררית

 בפסטיבל אחרות שחקניות בחברת מצולמת
 לאומיותה, ציון ללא !וארי, בקרלו הסרטים

 כתב הסבר. לפרסם אחרונות ידיעות מיהר
 ״כידוע מחודש: למעלה לפני הערב עתון
 לאומית׳ ,שחקנית להיות הררית חיה מנסה

 הרי לצ׳כוסלובקיה באד. כשהיא ברם אצלנו.
ש שעד, טעמה... את במקצת משנה היא

 המדוייקת, לאומיותם את מציינים אחרים
כנראה מוצאה. את שלנו חיהל׳ה משתיקה

תצפית שסודות חזכויוח ננל

 ) - לגמרי כמעט או - לגמרי יבוטל הצבאי הפיט** 0
מקמח זו בצורה הרביעית. לב״סת הבחירות ל#גי מעטים ימי*

תסתחרות בל פיזי העיקרי הנשק >,ת ■ע הנזכר ברגע דרסת■ באיפן לחש.,יט ״ימפא
עו שייעטת כל לכנסת. איש נ־סו '■נחו קולותיו אשד הערבי, בציבור שלה

 אלא אינו הקואליציה, נוסלגו׳ת כל של ופדת־שרים מינוי נולל זה, בשטח אז
מכסיס־חשחיר..

פרם דפא״י, שרי יופיע. לא הרדיו שעתץ הסיכויים גברו •
 ינול למפא״י, נהזעיל הוא עשוי מאשר יותר ני דעה לכלל באו לבךגוריון,

 השימוש על שנמתחה הכללית הביקורת אחרי לה, להזיק החדש עון1חשב
בינ׳י. את נם לשכנע עתה ינסו חס האורח. בכספי הערירות׳

 של קול יישמע תש״ח מלחמת מאז הראשונה כפעם 6
ראשי מלו תבוא היוזמה ישראלי־ערכי. הסדר למען ערכי קיבוץ
 חארגנטיניים, הערביםאיש. אלף כסאה המונח בארגנסיגה, הערבית הקהילה

טס התקינים  יחסיהם סל יצב״בו ומסוריה, מלבנון שבאו מהגרים ברובם
כמתווכים. שירותם את יציעו המקומית, היהודית הקחילח

 מיוחדת לועידה יתכנסו ישראל של הדיפלומטיים הנציגים •
הנוכחי מסיורח מאיר גולדה של שוכח עם מיד כירושלים,

 אולם החוץ. משרד לפעולות קו־מנתה גיבוש היום: סדר על כחוץ־לארץ.
המדיניות סל האמיתי שהקובע מאתר ,רציוית החלמה כל תתקבל ני סירויים איי

בשינוי. צויד כל רואה אינו — בן־גוריון דויד — הישראלית
נטורי הפגנות על כעתונות לקרוא תרכה לא •

על לחץ יופעל ,ממשלתיים חוגים מטעם פירושלים.
 הפגנות על פירסזס כל

לוי 0
בירושלים זו תנועהשמנהיג לאחר

.מתי
אלי

בפעם יצאת
מעיד גלד

מבית־הסוהר?* האחרונה

 לגרום רצתה לא היא קומוניסטית שבתור
למארחים.״ אי־נעימות

 חיה מיהרה מפאריס לצדקה. תרומה
 פישל עורך־הדין לפרקליטה, יפוי־כוח לשלוח

 תביעה ן העת! נגד שיגיש מנת על הרצברג,
 הרצברג כתב רע. שם הוצאת על משפטית

טו כוזבת, הנ״ל ״הרשימה רוזנבלום: לד״ר
 משתיקה במתכוזן שהיא הררית חיה על פלת
 שחקנית היותר, ואת היהודית לאומיותד, את

 לחיה להזיק עלולה הנ״ל הדיבה מישראל.
 אשר קולנוע, כשחקנית ידה במשלוח הררית
 יהודיים פטריוטים תפקידים ומשחקת שיחקה
 ועכשיו 24 גבעה בסרט מזרחי מרים (תפקיד
 חנה של חייה בסיפור ראשי לתפקיד הכנתה
מצו עובדות על מבוססת הרשימה סנש).

 מופיעה הררית שחיה כידון מהאצבע׳ צות
 ישראל, ממדינת וכשחקנית כיהודיה תמיד
 ציין כן מוצאה.״ את הסתירה לא פעם ואף

שח גם הופיעו האמורה בתמונה כי הרצברג
 ציון ללא אחרות מארצות מפורסמות קניות

מוצאן. ארץ
 התנצלות להביע מרוזנבלום תבע הרצברג

תו לא אם למרשתו. פיצויים ולשלם בעתונו
 כי סיכויים קיימים הצדדים, בין פשרה שג

 לזכות עלולים ישראליים צדקה מוסדות כמד.
 כאשר שנה, . לפני שזכו כשם בתרומות,

 על לחיה פיצויים ל״י 600 השבוע דבר שילם
*דקר״ למוסרות חרמה אומן דיבר״ הוצאת

קרתא
למנוע חבירה, פתונאי

למדינת. יזיק נזה שפירסום בטענה הקיצונית, הכת
כניו-יורק. קרתא נטורי הפגנות על תשמע זאת עומת

 נגד המקומית במלחמתם ממצח נואשו
לס* באמריקה חבריהם יחליטו הבריכה,

את להעמיד העשויה שזית, חיית ההז־
במבוכה. ישראל מדינאי

 אגרון גרשון כי מאד יתכן •
 עירית ראש כסא את יעזוב

 על להקל עשוי זר, צעד ירושלים.
העירונית לקואליציה הדתיייז ש? 1יייתנ

לתפקיד אגרון את ולשחרר מפא״י עם
ייהוסרי דיפלוחסי

 ״אל המפא״י הערכי העתון ס
הופעתו. את בקרוב יפסיק יום"
לממדייז ילדה הי־תין שהפיצה ייח־י

הממשלה, ראש משרד החלים ומרית
 בסכומי* העתון בהוצאת תנוך אשר

שירותיו. על לוותר גדולים,
ה גרמניה דגל בי יתכן @

ב בירושלים יתנופ!ש מערבית
שיסתיים אחרי כיותר. הקרוב עתיד

 הישראלי החוץ משרדי בין .המשא־ומתן
נציגות בירושלים תוקם והמערב־גרמני,

בקלן. הישראלית מייייית דימח גרמנית

 איחוד של כטחון כל אין 9
למ החירות. ותנועת הצ"כ כין
 ברגע 'יתערבו קרוב, נראה שההסכם רות

 מימושו. את שימנעו גורמים האחרון
מאיזזדת הותווה על יוחביז הייתי כ?7

הגאה. למטת ביהירות
ה במחצית לארץ העליה •

מצומצמת תהיה הקרובה שגה
ר. ת ו עולים, אלף 25 של המספר נס כי

 אינו זו, בתקיפה להעלות הוחלט אותם
 הציוני הפועל הועד בפי ושימש מציאותי

מאלפיים. יותר לא ש:חוד מדי י ר,צם, הממוצע הפולים מספר בלבד. מגבית למטרות
העצמאות יום ,לקראת לאסירים, חלקית חנינה צפויה •

מתגבשת חנינה, תינתן ני בשעתו הכחיש המשפטי שהיועץ למרות העשירי.
זה. בכיחן החלטה המשפטים במשרד

הערה מנהיג של שובו סם נסים. הרב על ההתקפות יתחדשו •
 וזרג נגד נרחבת מערכה תיפתח בחוץ־לארץ, מביקור אלישר אליהו הספרדית

 את להניע המתקפות: מטרת בלילום. הקדש׳ פרשת סביב בעיקר הספרדי, הראשי
מתפקידו■ פרישה על לחשוב הראשי הרב
 ליותר האחרונה גשנה עלה שגרעונה ״אינקודה״, חברת •

 פתיחת השאר: בין עסקיה. את תגדיל ״י,ל מיליץ רבעי משלושת
מחבש. חי בקר לשחיטה תביא אליו באילת, בית־חטבחיית

במטבע• המחסור עקם בעבודות-פיתוח הפסקה תחול •
ץ.  המתוכננים עמוקי־המים הנמלים משני אחד בניית על יוותרו כי יתכן חו

 מתן את הממשלה הפסיקה רבב סיבה אותה בגלל ובאשדוד־ים). (באילת
שנתיהתקציב. גמר של באמתלה רשיייות-לייייא, מריית

יקבלו לא אס סמוי, באופן לישראל, יובאו אמריקאיים תפוזים •
המקומי. הפרי מן יותר גדולות מכסות השימורים תעשייני

נוכח הלול, כענן* המובטחים המחירים מכסות יוגכלו •
חושים. עודפים ליצירת וחשש באספקה, 357־ של ניד!ל
 החמורה הבצורת אחרי החקלאות, על מאיימת נוספת מפה •

משרשים מתלת החדשה: הצרה ל״י. מיליון 2 בשתי לנזקים שגרמה בדרות,
להדבירח. אפשרות ואין מקורה על עמדו לא

7009 חזח חמולס


