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 ״חאמזדה הירדנים:
ניר1צי מרגל הוא

 ה־ אירגון יו״ר נגד מופעלת חדשה מיתקפודתעמולה
 חאמודד״ יחיה עורך־הדין החדש, הפאלסטיני שיחדור

רמאללה. יליד
שמו המפיצים ירדניים מקורות טוענים

 :ובמצריים - ברצועה בגדה, בעל-פה עות
ציוני!״ מרגיל הוא חאמודה ״יחיה

 בתוקף חאמודה, קיים החמישים בשנות ההנמקה:
ישראל. שלטונות עם מגע כעורך־דין, תפקידו

 המיקצועית עבודתו שבתוקף) היא האמת
 ישראל עם בקשר חאמודה אז עמד אומנם

 בספים הירדניים ללקוחותיו להעכיר בדי -
 מפקדו־ המדינה שלטונות על־ידי ששוחררו

פליטים. של הקפואים נותיהם
 ללא נעשה זה שכל מקורות־התעמולה טוענים עתה
לרצונה. בניגוד ואף ירדן, ממשלת ידיעת

 מהרצועה הגירה
לפאקיסטאן

 את לאחרונה פתחה חדשה הגירה ארץ
המוחז השטחים מן פליטים בפני שעריה

פאקיסטאן. ישראל: על־ידי קים
 מוסלמית לארץ גדולה תנועת־הגירה ניכרת לאחרונה

רצועת־עזה. תושבי מצד בייחוד זו,
ד לא נעשית ההגירה  ערב, מדינות יי

המהג מרבית ותורכיה. קפריסין דרך אלא
 הבינוני, המעמד אנשי הם לפאקיסטאן רים

חופשיים. מיקצועות ובעלי בעלי-מלאבה

 הקטין ח׳־כ
והדיסקוטקים

ת א  כפינת כית־קפה רק לא ועוד: ״...ז
 משמשים אוטובוס תחנת או סואן רחוב

 גם קורבנות. ציד לשם לעבריינים תצפית
ה המודרני המכשיר למיניהם, דיסקוטקים

 שדה־פעולה מהווים שלהם, ההוויי על זה
לסרסורים. נרחב

 המהול־ שהמוסדות כך על מעידים יודעי־דבר ״אנשים
 לרוב — ומגישות למגישים בנוסף מעסיקים, הללו לים

להנ שמתפקידן ,16—15 בגיל מארחות גם — מגישות
המבקרים. שהות את עים

 נדרש בהם דיסקוטקים ישנם ״ח״בים,
 כ־ מוזמנות הנערות מהגברים. רק תשלום

חינם!" לבילוי רוב־חסד
 המע״י ח״כ בכנסת, השבוע יצאה, זו בקריאת־זוועה

מוס בתי־בושת הם שהדיסקוטקים בהאשמה הקטין רות
י לסרסורים. מיקלט או ווים

 בעל-דיסקוטק נמצא לא השבוע סו!* עד
 בדי חסינותה, הסרת מהח״בית שיבקש
 הוצאת־דיבה על משפט נגדה להגיש שיוכלו

פלילית.

 ־ ק1רית
ליהח־יס גם

 שמוציא צוזי־הריתוק מספר מתרבה האחרונים בימים
 גם עתה — ישראליים תושבים נגד הבטחון משרד

יהודים.
תופיק רק״ח ח״כ של אשתו לחיפה רותקה השאר בין

 לאחיו הנשואה היהודיה, גיסתו לחיפה רותקה וכן טובי,
אל־איתיחאד. המפלגה עיתון מעורכי ג׳ורג׳,

 באותה רק״ח מחברות יהודיה, עורכת־דין גם רותקה
עיר•

 רק מגבילים אינם הריתוק מצווי במה
ל גם אלא מסויימת, לעיר מקבליהם את

אח לצווי־ריתוק העיר. של מסוייס רובע
 תל-אכיב, של עירוניות מפות מצורפות דים

 למרותק מותר בהם הרחובות את הקובעות
לנוע.

המלח לים שחר
 עמנואל אלוף־מישנה של סיכוייו גדלו
ים-המלח. מיפעלי למנהל להתמנות שחר

 יחיאל לשעבר, אילין מנהל הנותרים, המועמדים לשני
 יהושוע ים־המלח, מיפעלי עובדי ועד ולמזכיר גולדפרב

ה ובראשם — המיפעל בהנהלת רבים מתנגדים נשרי,
מקלף. מרדכי רב־אלוף היוצא, מנהל

להל מקלן!, עם המגעים נמשכים כעוד
 התפטרותו, את לבטל עדיין ומנסים כה,

סופית. היא מקלף של שהחלטתו לכל ברור
כישי להשתתף החל אף מקלף רכ-אלוף

 ישמש, בה הדר, פרי לשיווק המועצה בות
כמנכ״ל. בקרוב,

 הגנת ביטול
מיידית - הדייר

ל יש כי שטענה ועדת־רווה, המלצות
למע ולחשוף, הדייר, הגנת חוק את שנות
 להעלאות הישנים הבתים דיירי את שה,

 כקרוב יאושרו כלתי-מוגכלות, שבר-דירה
הכנסת. על־ידי
 יאושר, שהתיקון ספק כימעט אין מע״י הקמת אחרי

ב המחזיקים של מצבם את קיצוני באופן שישנה דבר
דמי־מפתח. תמורת שנרכשו דירות

 הרבה, שוות תהיינה לא שוב אלו דירות
התיקון. אחרי

ןזצי־חתורן

 הזרים הבנקים
הנלכים

 סניפיו את לחסל עשוי בינלאומי בנק עוד
 רוזני טיבור ד״ר לידי להעבירם בישראל,

 אינטרנשנל״ ״קרדיט כאנק מבעלי באום,
השווייצי.

 הבינלאומי. באנק הולאנד לאחרונה הלך זו בדרך
 זרים: באנקים של הישראליים הסניפים חיסול סיבות
 וחרם — בארץ עיסקי־הבנקאות של נמוכה ריוזחיות

הערבי. החרם מוסדות מצד
 לא מו״מ מנהל השני הזר הבאנק אגב,

 באנקים במה עם ז± אלא רוזנכאום, עם רק
אחרים. מקומיים

 העירייה
הבאולינג נגד

 המיני- של קיומו את מעודדת תל־אביב משטרת
ה גורמים המעסיק המרכזית, התחנה בשטח באולינג,
הציבורי. לסדר להפריע עשויים

 כד על עומדת תל־אביב עיריית אולם
 מאחר הבאולינג, מיבנה את להרוס שיש

 מתאים המקום אין מומחי־העירייה ולדעת
עממי. ספורט לאולם
 ביצוע את לעכב המשטרה מנסה עתה הריסה. צו הוצא

 לבעלי־המקום רישיון להעניק העירייה את ולשכנע הצו,
 בבאולינג יישאר המרכזית התחנה של שהנוער כדי —

ברחובות. ולא

 אי:1נב פרוייקט
פליטים מחנה

 הפקולטה של א׳ שנה בקורם הסטודנטים
 פרוייקט השנה קיבלו בטכניון לאדריכלות

חדיש. מחנה־פליטים תיבנון :לביצוע מקורי
 מאלה יותר מודרני פליטים מחנה להיות חייב ״זה

 לזכור, עליכם מדי. מודרני לא אך ערב בארצות הקיימים
ש דברי־ההסבר היו מחנה־פליטים,״ שזהו הכל, ככלות

הפרוייקט. את ליוו

 ־ העצמאות כרזת
פ1ת לא ?0ד

המכו יום־העצמאות שכרזת טובים סיכויים קיימים
 של בסופו תודפס, לא — גם לשטיח הדומה — ערת
דבר.

מיו ועדה על־ידי השבוע ניבחרה הכרזה
 אשכול, לוי ראש־הממשלה, אף - חדת

חסרת־הטעם. לכרזה מתנגד
 היא בשנה. שנה מדי כנהוג בתחרות, ניבחרה הכרזה

הצ מאות בין גורבין, קופל הגרפיקאי על־ידי עוצבה
אחרות. עות

 פרץ הוא הכרזה, את אשבול ראה באשר
באידיש. גידופים של כגל

שב יתכן הבעייה. על להתגבר כיצד נקבע לא עדיין
 כרזת של הדפסתה רעיון את בכלל יבטלו דבר של סופי

למדינה. השני העשור

 הטלפתים ספר
ש ריה1שער - החד

 משרד על־ידי בקרוב שיחולק החדש, הטלפונים ספר
 ולגל לסערת־רוחות לגרום עלול למינויי־הטלפון, הדואר

מחאות. של
 כימים ונשלמת הולכת שהדפסתו הספר,

הש לראשונה :חדשה כשיטה מודפס אלה,
 מינויי־ של ה-אי.כי.אם. ככרטיסי תמשו

 המופיעים והכתובות והשמות - הטלפון
 שנרשם מה של מצולם העתק כתור כספר

ברטים. בל על
הד לשיטת עדיין הגיעו לא שבכרטיסי־הניקוב מאחר

 הכתובות מודפסות בעברית, ממש אותיות־דפוס פסת
מיוחדת. מכונת־כתיבה של באותיות

 יהיה החדש הטלפונים ספר התוצאה:
 שם בו לאתר קשה גם יהיה בלתי־קריא.

 גרמה החדשה ההדפסה שיטת בתוגת. או
 האחד צידו על המודפסות שהאותיות לכד
השני. בעברו משתקפות הדף, של


