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 דייו במקום אלוף
לארצות-הברית

 עומד צה״ל של הכבירים הקצינים אחד
 שר־הכיטחון כמקום לארצות־הברית לצאת
דיין. משה
 בארצות- המיועד ביקורו את לבטל סופית החליט דיין

ב ירדן, עם התקרית בזמן זמנית, דחה אותו הברית,
 ב־ לדיין שציפו התפקידים הוטלו עתה שעבר. שבוע

צה״ל. מאלופי אחד על ארצות־הברית

 משפט־חברים
הררי? לחבר-הבנסת

 יזהר העצמאית, הליברלית המפלגה ח״ב
 שבעיק־ פנימי למשפט־חברים צפוי הררי,
 למפלגתו להחזיר להידרש עלול הוא בותיו

ככנסת. שלו המנדאט את
 הל״ע, צמרת עם בחיכוכים לאחרונה הנמצא הררי,

 שישי ביום בבית־חולים. רפואי, בטיפול לאחרונה היה
 לישיבת הופיע לא מבית־החולים, שיצא אחרי האחרון,

 הראיו־ בערב זאת, לעומת להופיע, בחר מפלגתו, מרכז
ל שהוקלט בהילטון, אבנרי אריה העיתונאי של נות

בקול־ישראל. שידור
 פרשת על המראיין על־ידי הררי כשנשאל

 השיב מפלגתו, חברי עם העכורים יחסיו
 הליברלית־ המפלגה ״מנהיגי השאר: בין

 שנים... בחמש אחרי מפגרים העצמאית
להת צריבה הליכרליתי־העצמאית המפלגה

העבודה". למפלגת ולהצטרף! חסל
 תל־ סניף יו״ר טייכמן, חיים באולם נמצא במיקרה

ה מרכז וחבר הליברלית־העצמאית המפלגה של אביב
ה חברי בפני הררי של דבריו את הביא טייכמן מפלגה.

לדין־חברים. להעמידו שהחליטו מרכז,

 וקיבלה — נוספים קצינים להזמנת אישור הביטחון
אותו.

הנשית בצמרת שינויים
 ביותר, רמי־מעלה בתפקידים הנושאות הנשים אחת
 את לעזוב עומדת בארץ, הממלכתיים המוסדות באחד

תפקידה.
 מ־ בחודשיים לפני חזרה אשר האשה,

 בארצות־הב■ המגבית למען סיור־הרצאות
בג הרמה, ממשרתה לפרוש החליטה רית,

תפ עקב שנוצרו המשפחתיות הבעיות לל
זה. קידה
 ממשלתי, גוף מאותו אחרת, אשה תתפוס מקומה את
 באותו בלבד, אגף על עכשיו עד ממונה היתד, אשר

מוסד.

? עצמאי — וולל!7 טדי
 — מע״י כמועמד הבאות לבחירות ירוץ לא קולק טדי

 בחירות הנהגת על העבודה מפלגת תחליט כן אם אלא
לראשי־ערים. אישיות
 מסיבה למע״י, השבוע רק להצטרף הסכים אשר קולק,

 יהסס לא כי מאיר, גולדה המפלגה, למזכירת הודיע זו,
 ירושלים, עיריית לראשות מפא״י במועמד להתחרות

בעצ מע״י תקבל לא אם — לבחירות בעצמו ירוץ ואף
השיטה. את מה

 בישיבת תועלה הבעייה כי לו, הבטיחה מאיר גולדה
המפלגה. מרכז

 - זאת ובכל
? בת״א תחתית רכבת
 תל־ במרחב תחתית רבבת של הקמתה

ש כעוד מעשית. בתוכנית מתגבשת אביב
 של כדאיותה את בודקת בינמשרדית ועדה

 החליט התל-אכיבית, התחתית הרבכת
לעשייה. דרכים על התחבורה משרד בכר

ל אלטר־סוחובולסקי, המהנדסים למשרד פנה המשרד
ה של התיכנון מן ניכרים לחלקים תוכנית הכנת שם

 המהנדסים משרד משלים אלה, בימים התחתית. רכבת
 ש־ התל־אביבית, המטרו תחנת של תיכנונה את הפרטי
(מוגרבי). בנובמבר כ״ט כיכר בקירבת תוצב

 הצינים עוד
המאוחדת למגבית

 לארצות־ לצאת עומד צה״ל קציני של שני מחזור
ול מסע־הרצאות לעריכת המגבית, בשליחות הברית
כספים. איסוף

 צה״ל קציני לשליחת בעיתונות ההתנגדות למרות
ממשרד המגבית ביקשה כספים, איסוף לשם בכירים,

חדשה מלחמת־גילויים
 כשיופיעו פברואר, בסוף תפרוץ, חדשה מלחמת־ספרים

 מידיעות עיתונאי נקדימון, שלמד, של ספריהם יחדיו
ממקורבי־אשכול. גלבוע, משה ושל אחרונות,

הרקע את לגלות מתיימרים הספרים שני
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ב חליבוד־חלאומי, ממשלת של להקמתה
 אף למלחמת-ששת-הימים. שקדמו שבועות

 פרו* היא נקדימון של שעבודתו כעוד
 לרשותו צוות־חוקרים הועמד למדי, דיינית

 אשבול צעדי שכל להוכיח בדי - גלבוע של
 הטהורה המדינית התבונה על-ידי הוכתבו
המוכן. אל הגיע דיין משה וכי כיותר,

 ל״י מיליון רבע
לחודש ל״קאמרי״

כתיאט כספיים משכרים של שנים אחרי
התיאטרו אחד לפחות נחלץ הישראלי, רון
ומגרעונות. חמור כספי ממצב נים

 כספיים רוזחים השנה צפויים רב זמן מזה לראשונה
ה של החודשיות הכנסותיו הקאמרי. לתיאטרון ניכרים
 שלמשכו־ בעוד — לירות מיליון לרבע מגיעות קאמרי

ויחי אחת מהצגה זה. מסכום כמחצית מוציא הוא רות
 מיליון כחצי התיאטרון לקופת נכנסו האביב, קדחת דה,

לירות.

 חותר אשכול
? לחיסול,מרכז-התפוצות'

 מנהל של הרועשת התפטרותו לאחר
מתפקי יחיל, חיים ד״ר ״מרבז־התפוצות",

 העיתו• המרכז הנהלת את לקבל עומד דו,
טנאי. שלמה נאי-הסופר

 הוא כי ראש־הממשלה את בהאשימו התפטר יחיל ד״ר
 ב־ ראש־הממשלה, ואומנם מרכז־התפוצות. לחיסול חותר

 הרצוג, (ג׳קי) יעקב ד״ר משרדו, מנהל של המרצתו
של מסוגו למוסד יותר מקום אין אכן כי חושבים

מרנז־התפוצות.
 בעיתונות שקם הרעש מן נבהל ראש־הממשלה אולם

 לפי לדחות, והחליט יחיל, ד״ר של התפטרותו בעיקבות
לטנאי. קרא ולכן המרכז, סירוק את שעה,

ה הוועד של יחסי־ציבור כאיש היום המשמש טנאי,
 שבועון־הנפל עורך שהיה ומי ההסתדרות, של פועל

 יחיל ד״ר של סגנו חודשים מספר לפני עד היה רימון,
 יחיל, עם סיכסוכים בגלל התפטר אך במרכז־התפוצות,

זו. למישרה הטבעי למועמד הפך ולכן

 סטודנטים עיתוו
חדש עצמאי

 בירושלים העברית באוניברסיטה סטודנטים קבוצת
 חדש ביטאון־סטודנטים של לאור להוצאתו מממן מצאו

גבוהה. רמה על ועצמאי,
שפר לאחר התעורר כזה כעיתון הצורך

 ה• לבין רכים סטודנטים כין שערורייה צה
ב הציבור של הקודם הביטאון של מו״לים

 ב• עתה המופיע ״דורבן", אוניברסיטאות,
אחרונות/ ״ידיעות לצהרון ניספח

 שנת־הלימו- לקראת הנראה כפי יופיע החדש העיתון
הבאה. דים

 שערוריית
הירוקוים המספרים

 ירושלים של נהגי־המוניות בין שוררת רבה תרעומת
ה המספרים ״רמאות מכנים שהם מה על המזרחית
 נהגי־ כארבעים רק קיבלו הכיבוש, לאחר ירוקים״.

 הנהגים כל כי אם נורמאליים, רשיונות ערביים מוניות
 ומיקדמת מס־הכנסה בתשלום חויבו המזרחית העיר מן

מס־רכוש.
ירו מספרים היתר קיבלו יותר מאוחר

כמ 666 הסיומת ועם שונה, כצבע - קים
 לקחת להם שאסור להם הוסבר .668 קים

לנ רק להם מותר ירושלים, כתור נוסעים
 ולחזור - אחר מקום לכל מירושלים סוע

ריקים.
 גם והם ב׳ מסוג נהגי־מוניות אלא הם אין — משמע

 את לממן עליהם בי — כפולים מחירים לקחת חייבים
הב התחבורה שמשרד טוענים הנהגים בחזרה. הנסיעה

לגמרי. אחרות הבטחות להם טיח


