
ך י ן ו י ג ו ת
 הצעירים הדתיים גם
ישרתו לא

 — שחור׳׳ בנימין של השחור ״ההסדר יורחב מעתה
 המרשה אנשי־הישיבות, לבין הבטחון משרד בין הסכם

 שירות־מילואים תמורת סדיר משירות להשתמט לדתיים
בלבד. חודשים שלושה של

בנ על־ידי שבושל ההסדר, קבע כה עד
 תת שהיה מי לבין מהמפד״ל, שחור ימין

 כני־ישיכות בי פרם, שמעון שר־הכטחון,
השירות״. מ״תחליף ייהנו ומעלה 25 מגיל

אז במשרות עובדים אלה ישיבות׳׳ ״בני של רובם
הסוואה. לשם רק בישיבות מבקר וחלקם רגילות, רחיות

הר על ציבורי ויכוח של בעיצומו עתה,
הור - שנים לשלוש הסדיר השירות חבת

 בכיוון - הדתיים עם ההסדר כשקט חב
 לא ומעלה 18 מגיל בני-ישיכות :החפוף
חודשים. משלושה יותר עוד ישרתו

 הבא המיכשול
הליכוד ממשלת בפני

 בגין מנחם את ימריץ אשבול לוי
 של בסטאטום־קוו שינוי לבל להתנגד

 תוך הלאומי, הליכוד ממשלת הרבב
גח״ל. מצד הממשלה כפירוק איום

ב רפ״י, אנשי יעלו כאשר יקרה הזה הדבר
 נוסף לתיק התביעה את חודשיים־שלושה, עוד

 שלאחדות־העבודה כך על יצביעו הם בממשלה.
 כיום יש — במע״י לשלהם שווה מעמד בעלת —

 אלון, (גלילי, תיקים וחצי ושניים שרים שלושה
יחי תיק לעומת תחבורה) עבודה, הסברה, כרמל;

בטחון). (דיין; רפ״י איש של חשוב, כי אם די,
 החדש: לתיק רפ״י של המועמד

אלמוגי. יוסף או פרס שמעון
 מפא״י־ תנופף מראש, כזאת תביעה לסכל כדי

 לשינוי, גח״ל אי־הסכמת של באפשרות לשעבר
 עד התביעה על לוותר מרפ״י־לשעבר תדרוש

הלאומי. הליכוד למען לבחירות,

 יפגוש דווקוא דייו
מונסון הנשיא את

 הבטחון, שר של ביקורו תוכנית
 הושלמה. בארצות־הכרית דיין, משה

 דיין כין פגישה זו בתוכנית בלולה
ג׳׳ונסדן. לינדון ארצות־הברית, נשיא לבין

 את לאשר מוכנים אינם ד,בטחון משרד שחוגי למרות
מ הוברר דיין, לבין הנשיא בין הפגישה על הידיעה

 אותה לפגישה, האישור כי בארץ, אמריקאיים מקורות
 באחד תיערך והיא — ארצה אלה בימים הגיע דיין, יזם

הבא. השבוע מימי

 חושי—לסקוב הסכם
חיפה בנמל

 של למעשה הלבה הפעלתו החלה
חי לנמל בקשר לסקוב-חושי הסבם

 אלוף־ של מינויו לאחר עתה, פה.
 חיפה נמל למנהל רהב יצחק מישנה
 לגימל- שפרש לנדמן, עמוס במקום

 הפרישה, גיל לפני וחצי שנה אות
 הנמל, מינהלת איש של למינויו צפה

 אל־ כמקום ״שנ״ם", למנהל כן־דויד,
שיתפוטר. טוביה
לאיש־אמו־ נחשב הפורש, הנמל מנהל לנדמן,

 את לסקוב רוקן זו ומסיבה חושי אנשי של נם
סמכויותיו. מרוב תפקידו

ה ליורשו נחשב לסקוב, על הנאמן בן־דויד,
 —לסקוב הסכם בעקבות אך לנדמן, של טבעי
בשנ״ס. ישובץ חיפה, נמל עתיד על חושי

 במתכונת ערבי עיתון
פוסט׳׳ ה״ג׳רוזלם

 בארץ היחיד היומון בי סופית, הוחלט
 כתחילת ייסגר ״אל-יום״, הערבית, בשפה

 מארם בסון? בלומר החדשה, שנת־הבספים
1968.

 היומון של במתכונת ערבי עיתון יופיע במקומו
 אנשי- ואשר הכבושים, בשטחים המקובל פוסט, ג׳רוזלם

החדש. היומון את גם יערכו צוותו
 רוסטום הפוליטי העסקן בי הוחלט, בן

העיתון. בעורף יתמנה לא בסטוני,
 בהסתדרות, הערבית המחלקה נתקלת רבים בקשיים
 המיזרחית. מירושלים מתאימים, עורכים אחר בחיפושיה

 דבר — ליומון יחיד בעורך להסתפק יצטרכו לבסוף,
למדי. כמסוכן הממשלתיים לקומיסארים הנראה

אלבני—ישראלי מגע
 למגע סיכויים יש המדינה קום מאז הראשונה בפעם

ירושלים. לבין אלבאניה, בירת טיראן, בין
לאחרו השוהים ישראליים, דיפלומאטים

 מגע זו, בהזדמנות מקיימים, ברומניה, נה
אפ לקראת - אלכאניים מדינאים עם עקיף
ישראלי-אלבאני. מיסחרי קשר של שרות

המיו ישראליים, שימורי־ירקות ביצוא בעיקר מדובר
 נשא טרם המגע כי אם רומניה. על-ידי כיום כבר באים

ההידברות. מעצם הישראלים שמחים תוצאות,
 סין כין ניטראלית מדינה היא רומניה

כ פרו־סינית, ואלכאניה לכרית-המועצות
 היות עצם אף הקומוניסטי; המחנה תוף
ב־ בלתי־תלויות המיזרחיות המדינות שתי

רוצים משהיעי־חרץ

 במקומו הישראלי, הסרט עידוד על בממונה
 להעמיד כדי בנראה - הירשכרג אשר של
המינוי. לו כשיוצע עובדה, בפני דה-שליט את

 בחומרה יפעלו
נהו אייבי נגד

 ששמר, האגדה את ״לנתץ החליטה המדינה פרקליטות
 בפרסי־ הודה לא שטייס־השלום לאחר — נתן״ אייבי

 עובדות מיני כל להוכיח התביעה את מכריח האישום,
במצרים. שהותו עצם כמו — להוכחה קשות

ל הדיונים את להפוך :אייכי של כוונתו
 הטענה את יעלה בו ארוך, פוליטי משפט

החוק. בנגד השקולים צווי־מוסר שקיימים
מו לשעבר אל־חאטיב, אנוזאר את להזמין ינסה אייבי

ב ירדן כשגריר שהה אשר בירדן, ירושלים מחוז של
אייבי. של הראשונה טיסתו בעת מצרים,

— בפרס ״מאק־דיזלים״

באשתו־ אוזר בתר־אביב, אזזד .־הפשרה
לפ מבטיח מוסקבה, של האנטי־ישראלי קו

ירושלים. עם מגע של אפשרות חות

בישראל במקוום
יש ממשלת משרדי הנהיגו שנתיים משך

 שירכיבו ״מאק" חכרת כבקשת סחבת ראל
בישראל. שלה הכבדות המשאיות את

 המיפע־ ;.תוכניותיו את שינתה שהחברה נודע השבוע
יש תצטרך מעתה בפרס. המאק־דיזלים את ירכיבו לים
 בבר ומיפעלי־תוגלה המשאיות, את שם לרכוש ראל

באמריקה. מאק־דיזלים 25 לרכוש רישיון קיבלו
 שהם ישראל, על כועסים בה המיפעלים

מס יביאו שהפרסים לכף אף התנגדו
מישראל. טכניים מומחים פר

מיקצוענית ליגה
ופיל־ מבולטימור אמריקאיים משקיעים קבוצת

בקבו בארץ להשקיע נכונותם את הביעו דלפיה
תוכ שתתגשם במידה — מקומיות כדורגל צות
 מיקצוענית. ליגת־כדורגל להקמת כלשהי נית

פרקלי של ייפואתבוחו המשקיעים
 הגורמים, אחד עם בשותפות להיכנס טם,

ה את לבצע שעומדים לו כשייודע מייד
תוכנית.

 פורש״ ,.דה־שליט
תל־אביב נמלפרישתו לפני

 מוזמנת חוות־דעת
ד׳ ״רדינג״ בענייו

 ראש-הממשלה על-ידי הוזמן ספורן פיליפ
 כשמסקנתו ״רדינג״ד׳, על דעתו את לחוות
מראש. ידועה

ה נציג הוא בריאות, לענייני מומחה שאינו ספורן,
פר שהן בארצות־הברית, החשמל חברות של אינטרסים

 משרדי־ דרישות נגד נמרצת בצורה והלוחמות טיות,
בארצות־הברית. האוויר לטיהור הדואגים הבריאות
ל גבוהות ארובות למען דעתו את הביע כבר ספורן

כאן. כזד, פיתרון שיציע ספק שום ואין זיהום, מניעת

 סוף־ להיפטר כנראה יצליח קול, משה התיירות, שר
דה־שליט. (״ממי״) מאיר משרדו, של הכללי ממנהלו סוף

מס לפני התפטר כבר שדה-שליט למרות
 משרד של כמנכ״ל מתפקידו חודשים פר

 יחסי- ניהול את עצמו על קיבל התיירות,
יו עדיין והוא העשרים, חגיגות של החוץ

כיסאו. על שב
 במיסגרת לחו״ל דד,־שליט ערך אותה נסיעה, לאחר
והמ התיירות שבמשרד לחדרו שב הוא החדש, תפקידו

ההת היתד, ולא כאילו — המשרד ענייני את לנהל שיך
ומדוע. איך אותו לשאול יעז שאיש מבלי קיימת, פטרות

לעיתו שר-התיירות חוגי הדליפו עתה
יכהן שדה־שליט כף על הידיעה את נות

? שעשועים איזרר
 את לחכור מנסה מדרום־אמריקה משקיעים קבוצת

 שעשועים לאיזור להפכו על־מנת תל־אביב נמל שטח
תת־מימי. ומועדון־לילה מסעדה לונה־פארק, שיכיל

נכ סכומים להשקיע מוכנים המשקיעים
 למרכז כולו האיזור את להפוך כדי בדים

עממי. בידור
 פעמון־צלילה בתוך מתכננים הם מועדון־הלילה את
מיגדל. דרך תהיה הירידה תת־מימיים. חלונות עם ענק,

 להתקדם המשקיעים הצליחו טרם בה עד
 הבעלים ריבוי כגלל - תוכניתם בהגשמת
נמל-תל-אכיב. שטח על והחזקות


