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ל מתחת הקרקע את שמט אשבול ״לוי
 אנשי מתרעמים בעולם!" הישראלי טיעון

 קרי• לשגר שהחלו הישראלי, שירות־החוץ
לירושלים. נואשות אות־אזעקה

 ערב אחרונות, בידיעות אשכול של ראיונו העילה:
 הקרבות ערב בסיני, הקימה שמצריים מסר בו החג,

הגנתי.״ ״מערך
 מה כל את ראש־הממשלה מכהיש ״כך

הדיפלומאטים. טוענים שאמרנו,"
 שירות־החוץ: אנשי להתרעמות הסיבות אחת

 את להשאיר היה צריך שאשכול סבורים הם
 אבא שר־החוץ, בידי וההנמקה ההסברה ענייני
אבן.

שות מעט  בק
ת לאיחוד שפחו מ

 משפחות לאיחוד בקשות 150כ־ רק
שהלך. בשבוע הוגשו

 החדש ההסדר חל בו הראשון השבוע זה היה
ה לאיחוד התוכנית במיסגרת פליטים להחזרת

משפחות.
 את תעודד ירדן שממשלת הניחה הממשלה

 המועט המבקשים מספר אך — מגישי־הבקשות
כך. זה שאין מעיד

התעמו את תכוון שירדן להניח יש
התוכ עצם נגד כך, משום שלה, לה

על הפליטים שיבת את ״להתיר נית
סלקציה". פי

 בית־סןהר
מרכזי בטחתי

 נאלץ ניר, אריה בתי־הסוהר, שירות שנציב אחרי
 בתי־ שבעה עוד ולהוסיף שלו, האימפריה את להרחיב

 — שלו בתי־הכלא לרשת החדשים, בשטחים כולם סוהר,
 הצרכים על עונה אינו שוב רמלה שכלא למסקנה הגיעו

מרכזי. בית־סוהר של
ייה רמלה :פונקציות שתי ייפרדו כן על

 - פליליים לעבריינים מרכזי לבית־סוהר פך
 מירבית, בטיחות בעל חדש, וכבית-סוהר

 אנשי הכבדים, עברייני־הביטחון רוב ירוכזו
ועוד. אל-פתח
 באר־שבע, בסביבות זה: לבית־סוהר המיועד המקום

 שאת חדש, גדול בית־סוהר בזמנו, להקים, החלו שם
מחוסר־תקציב. בתי־הסוהר שירות אנשי הפסיקו בנייתו

 צמרת איש
שכ נגד ל1א

תפ שעל־פי כמדינה, מאוד מרכזי איש
 מנהל מדינית, פעילות לפעול לו אסור קידו

אשכול. לוי נגד מסע־הפתה
 למיסגרת, מעמיתיו כמה שבוע מדי בביתו מרכז האיש

אשכול. את ותוקף — אישי־מדינה־וציבור וגם
 אמר מאוד," מהר שיירד לדאוג ״צריך

:אחרת וכפעם הפגישות. מן באחת כפרוש
עטופים מברזל,........לו שיש חושב ״אשכול
תכלת." שכולה כטלית

גבתון
מסוכן בתפקיד

 מן נופל המתפוטר, ישראל קול מנהל גבתון, חנוך
הפחת. אל הפח

צי של כמתאפ-הפכרה החדש, בתפקידו
 על לדרוך עליו יהיה בניו-יורק ישראל רות

 גיבתון יצטרך וממילא, - רבות יבלות
רכים. אנשים עם להסתכסך

 רבים אנשי־הסברה יש באמריקה הישראלי למנגנון כי
ישראל למישלחת דובר יש למשל, כך, ומנוגדים:

ר ו ן ע ז נ צ י י ו

 דובר בניו־יורק! היושב הסברה לענייני קונסול לאו״ם;
המצו לעיתונות וניספח בוואשינגטון; ישראל שגרירות

למשלחת. הוא אף רף
 בחוגי גבתון, חנוך של תפקידו את מגדירים כך משום

שבמנהאטן״. לסיביר נשלח ״הוא הבכירים: מפא״י

 לאפריקה טיסה
טיראן דרך
 ״אל-על" של החדש הקו אושר פוך־סוך

 מיצרי דרך - המזרחית לאפריקה מלוד
טיראן.
 לאיראן, מעל — זה בקוו אל־על מטוסי חלפו בעבר,

טהראן. דרך
 ששת־הימים. מלחמת לאחר נחנך החדש הקוד
וגור הבינלאומיות הביטוח שחברות לאחר שרק אלא

 ניתן ביטחונית, מבחינה אותו, בדקו ביטחוניים מים
קבע. של לנתיב־אוזיר להפיכתו הירוק האור

 הדליף? מי
יודע? מי

 דב פרופסור ובסופר, בח״כ חושדת מפא״י צמרת
 ידיעות כתב נקדימון, לשלמה שהדליף האיש שהוא סדן,

להקמת שקדמו המפלגתיים המגעים על גילויים אחרונות,

המלחמה. ערב הלאומי, הליכוד ממשלת
גר להדלפה האחראי לגילוי ההתרוצצות

 קצץ* מפא״י למרכז למנות להחלטה מה
מלא. כשכר ביטחון
 מבין ייבחר הדלפות, למנוע יהיה שמתפקידו האיש,

ותיקים. אנשי־ביטחון

שפט לא מוזס  יי
הריגה על

 בהריגת המשטרה על־ידי שנאשם המו״ל מוזס, נוח
 בנו ליד ישב בה קטלנית בתאונה שבי, רינה הילדה

הריגה. על יישפט לא ,14ה־ בן
 המשטרה, מידי התיק מועבר קטלנית, תאונה בכל

 — המחוז לפרקליטות עברייני־תאונה, באישום העוסקת
 לשפוט נוטה לייבזון, אליעזר ובראשה והפרקליטות,

 — 212 סעיף ולא רשלנות, — 218 סעיף לפי מוזס את
הריגה.
 בסעיף. להקל המשטרה גם נוטה מוזס של בנו לגבי

 אמר הריגה,״ של סעיף קטין נגד להפעיל טעם ״אין
בכיר. משטרה קצין השבוע

 מרצון, שלו, רשיון־הנהיגה על מוזם ויתר בינתיים
 דאינו — המשטרה על־ידי הוחרם שזה לפני עוד

המשפט. אחרי בחזרה, לבקשו מתכוון

תסיסה
מק״י בגרעין

ו — תוסס ביד־חנה מק״י של גרעין־הנח״ל
ומיקונים. סנה של ההנהגה בגנות דווקא

צבן, יאיר אירגונית: כביכול, היא, הסיבה
ואיש־ מק״י, של הצעירה המישמרת ממנהיגי

 של הבא שהגרעין רוצה סנה, הד״ר של אמונו
מ באחד — שנה יבלה לנח״ל המצטרף מק״י
דווקא. השומר־הצעיר משקי

 — ואישיות משקיות מסיבות מתנגדת, יד־חנה
 נקודת- מהוזים הללו התמימים וחילוקי־הדעות

 הקו עם משלימים שאינם הצעירים לכל ליכוד
כדבריהם. סנה, של ה״פרו־ציוני״

 לאידיליה קץ
הדתית

 ראש קולק, טדי בין האידיליה סוף מתקרב
הדתיים. שותפיו לבין ירושלים, עיריית

קולק, של החדשה תוכניתו :העילה
 לחומת שמסביב השטחים את להפוך
גדול. עירוני לפארק העתיקה העיר

 המיועד הפארק שבאיזור טוענים הדתיים
שונים. קדושים אתרים מצויים

 ועדה למנות בהחלט מסרב קולק
 משלושה מורכבת שתהיה מיוחדת

 היו עתידים אשר - ממונים רבנים
 לדעת ואשר - בך על מלא שכר לקבל

 הללו האתרים את לטפח צריכה הדתיים
העירייה. חשבון על

 אחד. 1ט1ט
שג״ם לא
 מישחקי-הבדו- על רשתות־ההימור שתי

 ו״ניחו■ ״ספורטוטו" כישראל, הגדולות רגל,
כקרוב. ימוזגו - השבוע״ שי

 את יעלה שהאיחוד למסקנה הגיעו המיפעלים שני
 ברשת להמר מעוניינים יותר יהיו האנשים המתח:
 יותר הרבה כמובן, תהיינה, וההוצאות — אחת גדולה

 להנהלה ביותר נאים רווחים גם שיאפשר דבר קטנות.
המאוחדת.

 - ועכשיו
הקטן מוגרבי

קול אולם ועוד — להתקיים יפסיק נזוגרבי תיאטרון
לתל־אביב. יתווסף אחד נוע

 דיווחי שהדבר למסקנה הגיעה נזונרבי קולנוע הנהלת
 הנערכות עבודות־השיפוץ השלמת ולאחר — יותר

 הקטן״ ״מוגרבי בו ייפתח מונרבי, שבבניין הקטן באולם
שוחרי־הקולנוע. לקהל שבו, המקומות 900 על




