
בגיו של התכתיבים
ל עשוייה המערך של המדינית הוועדה

 כטענה, לדון כדי הקרובים, בימים התכנס
בגין״. של לתכתיבים ״נכנעים כי

ואליהו אבן אבא השרים נימנים הדיון יוזמי בין

ה של אחר גדוד בידי נעשה ול*ד רמלה
 בעצם, נסוג, דיין של גדודו וכי - חטיבה
מערכה. מאותה
בהו ע יום מערכות, בהוצאת להופיע שעמד הספר,

 את לדתות ביקשה ומערכות מאחר פרטי, מו״ל צאת
 הבחירות אחרי כלומר — דצמבר לחודש עז־ הפירסום

לכנסת.

יעלה הנפט מחיר
 הנפט במחיר קרובה עלייה צופים כלכליים חוגים

בעולם. הנפט במחירי הצפויות העליות קבות בע בארץ,
 10 תהיה ההעלאה אך המיובא, בנפט המדובר

 הכללית וההעלאה מאחר היותר, לכל אחוז
המו הנפט משיווק הרווחים על־ידי תקוזז

 אותם מאמינים זאת, עם ובסיני. כארץ פק
 על תחול לא ההעלאה כי כלכליים, חוגים
ו מזוט בנזין, סולר, בגון *מוצריו, הדלק

על להשפיע הממשלה תצליח אם כדומה,

 ב* פיצויים הוצעו הקרקעות ולבעלי ראל
 מותרים שהיו הבנייה לאחוזי יחסי אופן

מגרשיהם. על
 הבנייה אחוזי הועלו ההפקעה לאחר אולם

 גבוהי בתים בניית ואושרה אלה בקרקעות
 הקר־ ערך את שהעלה דבר במקום, קומות
 ה־ הקרקעות בעלי תובעים עתה כמה. פי קעות

 לפי ולא הנוכחי הקרקע שוזי לפי לפצותם מופקעות
ההפקעה. לפני שוויים

 לדוגמא חור נקוודת
בת״א תוקם

 ימה חוף לשיפוץ בתוכנית ראשון כשלב
הת לפיתוח ״החכרה תקים תל-אכיב של

ב לדוגמא, חוף נקודת כתל-אביב״ יירות

מאו הראיס אמר כה  האחרונה התשובה כי הסבורים מפ״ם, נציגי וכן ששון,
 בגין, מנחם של בהשפעתו שנוסחה יארינג, לגונאר
חד־משמעית. מדי יותר שהיא לעמדה ישראל את חייבה

 הנשי הכוכב
במע״י העולה

 מסע־הרמזים, את חידשו מאיר גולדה של מקורביה
 של הרחקתה למען לפעול ראש־הממשלה מתמונת כאילו

עמ ״בגלל מפלגתית פעילות מכל אלוני שולמית ח״כ
פועלים.״ מפלגת הולמות שאינן יוצאות־הדופן, דותיה

הכו זמר חנה תהיה מקורות, אותם לפי
 גולדה של בצילה במע״י, העולה הנשי כב

במוכן.

? רפ״י נציגי את יקובע מי
 של השרידים פירוק על הודעות של שורה צפוייה

 כך על הראשונה ההודעה הארץ. ברחבי רפ״י סניפי
 של ישירה תוצאה והיא חיפה, מסניף השבוע באה

אלמוגי. ויוסף ספיר פינחס של המשותפים מאמציהם
לפינחס לאפשר הודעות־הפירוק: מאחורי הכוונה

ב לרפ״י שהובטחו הנציגים בחירת על להשפיע ספיר
האיחוד. הסכם לפי מע״י, מוסדות
יכו רפ״י, של המיסגרות קיימות עוד בל
 הזכות את לדרוש רפ״י־לשעבר ראשי לים

או ;אלה נציגים יהיו מי לקבוע הבלעדית
להת הנפרדות המיסגרות ■יחדלו אם לם

בלו - בולה המפלגה בי ספיר יטען קיים,
 - מפא״י-אחדות־העבודה של הרוב מר

 רפ״י, נציגי את לבחור צריכה אשר היא
לכנסת. ברשימה אפילו

נהו אייבי
? למצרים שוב יטוס

 מתכוזן בתל־אביב, קליפורניה מיזללת בעל נתן, אייבי
 בפעם לנסות על־מנת למצריים, נוספת בפעם לטוס

עבד־אל־נאצר. גמאל מצריים נשיא את לפגוש השלישית
 אותן הקודמות, טיסותיו לשתי כניגוד

 הפעם אייבי עומד קטן, פרטי כמטוס ביצע
 אזרחי, בקו־תעופה למצריים לטום לנסות

 כך לשם לנצל עומד הוא לקאהיר. מפארים
 עוד מחזיק הוא בו הבריטי, דרכונו את

הודי. נתין היותו מתקופת
 לנסות על־מנת לפאריס, אייבי יצא הפסח חג ערב

למצריים. משם ולטוס תוכניתו את להגשים

 דייו משה
רמלה-לוד וכיבוש

 מזב־ פרק לפרסם עומד אלון יגאל של מידידיו אחד
 בנוצות־ניצחון כמתקשט דיין משה יוצג ובו רונותיו,

לו. מגיעות שאינן
 של שלישו־לשעכר כהן, ירוחם הוא הידיד

ה של המודיעין בקצין שירת אשר אלון,
 רמלה-לוד איזור את כבשה אשר חטיבה

העו בספר-זברונותיו כמלחמת-העצמאות.
כיבוש בי כהן יספר בקרוב, להופיע מד

ב .

ה ציור א ז ק הו ל ה ח לויי סין שהגיעה צבעונית, מג  מ
ם אלפי אל חי ר ת אז שראל קוראי-ערבי אל ;בי  ו

ם ליוני ם מי רי ח א במרחב. א ה הי א ר ם מ ח  ערבי, לו
ם בראש הצועד מי ח לו ה״ חנ ריו גדול, מ חו א מ  שגי ו

ם סי טו ם מ ת. נופלי ה בלהבו בי ס ה ה ר״ מ חו ה ב לוו ת מ  ה
ה מציע ה, לגלוי א צ הו ה ת״ ת סין של בי מי מ ע בפ ה

ם קין תו ח רחון מנוי על ל ן לי סי ת״, ״ ר צויי מ ש- ה

ההתיילרויות. את לספוג הדלק חכרדת
 הנפט. זיקוק מחיר האמרת צפוייה כי נודע בינתיים

 מוצרי מחירי מהעלאת מנוס יהיה לא כזה במיקדה
בישראל. המופק הדלק מחיר גם יעלה אז שכן הדלק

 במיבנה שינוי צפוי
הסטודנטים התאחדות

 הנערכת הסטודנטים התאחדות כ״יעידת
 ב- התמודדות צפוייה שפיה, בבפר־הנוער

היא ההצעות אחת ההתאחדות. מיבנה בע**ת
 כגוף תפעל שה־א כך, ההתאחדות מיבנה את ת לשני

 בתי־הספר של הסטודנטים אגודות בין עליון מתאם
הגבוהים.
 להתאחדות, ממשלה מעין לבחור היא שנייה הצעה
 נשיאות, תיבחר ומתחתיה אישית, ייבחרו שחב־יה
הסטודנטים. אגודות לגודל יחסי יהיה בה שהייצוג

 !ר?!עות7בעלי- מימים
ז בירושלים

 בקרוב לפסוק יצטרך בירושלים המחוזי בית־המשפט
 בעלי־ שהגישו תביעור שורת נוכח עקרונית, בסדיר,

ישראל. מקרקעי מינהל נגד קריעות
 ששת־הימים מלחמת לפני שעד בשטחים המדובר

 מ־ נמנעה כך ומשום המפורז באיזור כלולים הי־
הופ המלחמה לאחר מהם. טובת־הנאה כל בעדיהם

מינהל-מקרקעי-יש- על-ידי הקרקעות קעו

תאר ם רק לא י מי לו ת ובציורים בצי שה א סין, הנע  ב
א גם אלא בי  היושב־ראש מדברי פרק גליון בכל י
ם מאו. רגו שו בתי שתמ אר ה ״ בתו ס, אי ר א ״  שהו

אר תו מאל שנושא ה  ושפירושו עבד־אל־נאצר, ג
א״. שי שר שאינו מי ״נ ת מאו ת מהפצ לויו ה הג ל א  ה

ם א ה ק ם דוו טי ביי סו ם — ה אי רו ת ה ה בגלויו ל  א
ץ שה של חיל־חלו ת פלי ני ת סי שרי הערבי. לעולם אפ

 גורדון, ובריכת ״הילטץ״ מלון שבין קטע
ל״י. מיליון כהשקעת

 לדוגמה החוף בקטע ייבנה התוכנית לפי
 ציכעד מיכנים למלתחות, מרכזי מיבנה

כ ספורט, ואיזורי לקיוסקים, קטנים גייס
 ויותקנו ציכעוניות, שימשיות יפוזרו חוף

לים. מיוחדות כניסות בו

 גולדה-ספיר. הידידות לפני תחת
 חותמו את להטביע העשוי משהו

 הגדולים. הפוליטיים המהלכים על
.9 בעמוד עליו קרא
 בשבוע התקיים יוצא-דופן בנם *

 ב* אבינו אברהם קבר מול שעבר
 יהודים, שלושים מערת־המכפלה.

 בצוותא. התפללו ונוצרים מוסלמים
 למה? כך. על דיווח לא עיתץ אף
 הכותרת תחת תמצא התשובה את

.17 בעמוד סחורה" אינו ״השלום
 אתה כדורגל, חובב אתה אם *
 של ראשי־התיבות זה שפיפ״א יודע

כ לכדורגל. הבינלאומית הפדראציה
ב אחרת תופעה על תלמד 23 עמוד

פיפ״י. הישראלי: כדורגל


