
בעי חן החדשה הגירסה תמצא לא אם
המ את לתבוע ״הגדעונים״ עומדים ניהם,
 שכר- את להם שיחזיר כדי למשפט, חבר

לו. שולם שכבר הסופרים

רשימת־הערבים

 מצוי ככר ומג׳נין משכם לכוויית או היר
חדשים. בדרכוני־ירדן כולם, יידים,

 - ?!אפור ראג*
? ישראלי בסרט

מע״י של הסודיתתטיזיף
הנפ הערביים מועמדיה רשימת את השלימה מע״י

 הכנסת לבחירות להציג המיפלגה מתכוונת אותה רדת׳
 ערבייה ואת — למע״י תצטרף שמפ״ם לאחר הבאה

לערביי־מפא״י.

 ירושלים נכבדי'
והרכוש - הערבית

ב שברשימה השמות נשמרים בינתיים
 מיפ• עם למו״ם להפריע לא כדי כמוס, סוד

המאוחדת. הפועלים לגת

 המיז־ ירושלים נכבדי מצד ליוזמה צפה
 נגד בינלאומיים, גופים באמצעות דחית,
 והמסדיר הכנסת חוקקה אותו החדש החוק

 הערכית, בירושלים ענייני-רבוש-נפקדים
ממדינת-ישראל. חלק שהפכה לאחר

 העוצר יבוטל
עזה ברצועת

 בעזה פעילות-החבלנים החרפת למרות
העוצר. בקרוב יבוטל ובסביבה,
 האחרונות בפעולות־החבלה רואים לביטחון האחראים

לרצועה. מחוץ שחדרו זרים, של מעשיהם
 שיתוף־ על מכרכים הם זאת, לעומת
 עזה של האוכלוסייה כין הגובר הפעולה

מז לדוגמה, הישראליים. השילטונות לבין
 לאחרונה שסיימו צעירים, שמאות כירים

 בקשתם את הביעו שלהם, לימודי-התיכון
המנ במיסגרת כלשהן, למישרות להתקבל

הישראלי. גנון

 ישראלית חותמת
ערב לארצות תגיע לא

בחו מחתימים ישראליים ששילטונות־המכם למרות
 מאר־ לגדה הבאים המבקרים, דרכוני את רגילה תמת

 ישאו שערביים סיכויים אין — ירדן דרך צות־ערב
עבריות. מזיזות המוחתמים דרכונים בכיסם

 בגדה, הביקור מן לירדן שובם עם מייד
התיי של הדרכונים את הירדנים מחליפים

לקא־ השבים בחדשים. - והמבקרים רים

הגדעונים
קמים

לתחייה
 אני הגדעונים, חבורת

ב שעסקו שי־הביטחון
 מלחמת־ שלאחר תקופה
 במצוד השנייה העולם

 הנאציים, הפושעים אחר
כ שוב להופיע עלולים

ש במשפט — אחד גוף
בישראל. יתברר
 ותי־ חתמו מכבר לא

 הסכם על קי־הגדעונים
 ישראלי עיתונאי עם

 ספר יכתוב לפיו ידוע,
 כשהוגשה מעלליהם. על

 לאחר היצירה, להם
 לא היא רבות, דחיות
 והם בעיניהם חן מצאה
לאור. להוציאה סירבו
 לבין המחבר כין

בי נעיד הקבוצה
ש נפסק בו רור,

 לכתוב המחבר על
רמחדש. הספר את ו ע י ה ש י ז ו ו ו ב א ג א ב

 מהם שאלה שבעוד וטוענים מתמרמרים אלה נכבדים
 והרכוש הבתים את בחזרה מקבלים בבתיהם היושבים

 התיקון מנשל — רבתי איזורי־ירושלים בכל שלהם
ש ממיזרח־ירושלים בעלי־הרכוש את למעשה, החדש,

אחרים. למקומות או לירדן עברו
 כמובן, ניצבת, פעולת־הנככדים מאחרי
חוסיין. המלך של ממשלתו

לחץ מפעילה ..לוידס״
אלג׳ידיה על
 ממשלת■ על בסתר כיום המוסעלים הלחצים אחד

 נעשה החטוף, אל־על מטוס שיחדור למען אלג׳יריה,
 המטוס לוידם. הגדולה הלונדונית חברת־ר,ביטוח על־ידי
 זו, ביטוח בחברת אל־על חברת על־ידי מבוטח החטוף
דולאר. מיליון שבעה המלא: רכישתו בסכום
 דק שרמזה, בפי אלג׳יריה, תשחרר אם

 המטוס את ולא ונוסעיו, צוות־המטוס את
 ל״אל־על" לשלם ״לדידם״ תצטרך עצמו,

תמורתו. מלוא את
 כי לממשלתה, רמזו באלג׳יריה לוידס חברת נציגי
 נגדיות סנקציות להפעיל ייאלצו הם — כזה במיקרה

 שלה. מטוסיה מעל הביטוח את להסיר אלג׳יריה, נגד
 בעולם חברת־ביטוח עוד תהיה לא זאת, יעשו אם

נוסעיהם. ואת האלג׳יריים המטוסים את לבטח שתסכים
 עשוי זה שלחץ נראה
 שממשלת לכך, להוביל

ה את תשחרר אלג׳יריה
ל עצמו החטוף מטוס
נוס את שתשחרר אחר
עיו.

 קופרודקציות בארץ הופקו שכבר לאחר
 וישראליים- ישראלייפ-יפאניים סרטים של

 להש־ מיזרהית מדינה עוד עשויה פרסיים,
 סוכנו הישראלית. בתעשיית־הקולנוע תלב
 קא־ ראג׳ הירוע, ההודי שחקן־הקולנוע של

 האפשרויות את מברר בארץ, נמצא פור,
 הכוכב, יופיע בו כישראל, פרט להסרטת

בארצו. הקולנוע אליל שהוא

 עזה שילוב
ישראל בחקלאות

החק במירקם רצועת־עזה שילוב לקראת צעד עוד
ישרא וירקות פירות השנה: יבוצע הישראלית לאות
ברצועה. ייארזו שונים ליים

היהו הסוכנות - היא זה ככיוון החלוץ
 אהדות משאיות השבוע, שהעבירה, דית,

 לקלפם כדי ישראליים, בשקדים העמוסות
בעזה.

 יש אחרים. וירקות פירות יבואו השקדים בעיקבות
 מקבלים בינתיים פרי־הדר. אריזת לגבי אף תוכניות

 כהל־ ,הממשלה מידי בעל־משקל מענק פרדסני־הרצועה
ישראלי. פרי לקלוט שיוכל גדול, בית־אריזה להקמת ודאה

 הממונה יוחלח
יהישראל הסרט על

 ב- הישראלי הפרט עידוד על הממונה
 הירש- אשר והתעשייה, המיטהר מישרד

 מאז כיהן בו תפקידו, את לעזוב עומד בדג,
אהר. לתפקיד ולעבור זו, מישרה יצירת

משי שפרש בכיר קצין זה לתפקיד ימונה במקומו
בצה״ל. רותו

 מוותרת הטלוויזיה
סרטים? על

להו עומדים שבפניה טלוויזיה, לענייני ועדת־השרים
הדור בתי־הקולנוע, בעלי נציגי הקרובים בימים פיע
 חלק כנראה תקבל בטלוזיזיה, סרטים להציג שלא שים

מדרישותיהם.
 כין פרטים יוצגו שלא יוסכם כי נראה
כ הקהל מבקר בהן בערב, 11-7 השעות
 דק יוצגו כי כנראה, יוסכם כמו־בן קולנוע.
 סרטים ולא שנים, כמה כני ישנים, סרטים

 מארצות כבמה קיים דומה הסדר חדשים.
אירופה.

 את להקטין בעלי־הקולנוע יתבעו הזדמנות באותה
 .120סל"״/ מגיע בישראל המס הכרטיסים. על המיסוי

 אוסטריד, היא במיסוי, בתור ישראל אחרי הבאה הארץ
 נמוך המס האחרות הארצות בכל .240/0ל־ המס מגיע בה

יותר.

על פיקוח
מיזרח־ירושלים צעירי
 ה־ ,כירושלים שורת־הפיצוצים בעיקבות

 בהתייעצות ■שונים, גורמים החליטו *טבוע,
 והמעקב הפיקוה את להגביר משותפת,

מיזרה־ירושלים. צעירי אחר
 רישום יונהג הצעירים: כל של מפורטת כרטסת תוקם

 בעלי היו מהם אילו במיוחד, וייבדק, פרטיהם: של מלא
כלשהו. פוליטי עבר

 באיזשהו מדינית, מבחינה •טפעל אדם כל
מתמיד. למעקב צפוי יהיה - בעבר כיוון,


