
 עד כנראה פתוחים יהיו הבנקים סניפי
 •ברות יקדים כמקביל כערב. 7.30 לשעה

 שתפקודנה ,,ברינקס״, מכוניות של נייד
הח סגירת לאחר זאת, שיבקשו עסק כתי
היום. פדיון את לקבל מנת על נות,

 אחר־ רביעי ביום לקהל הבנק סניפי סגורים כיום
 ביוב ייסגרו והסניפים הנוהג ישונה בעתיד הצהריים.

 הגדולים המוסדות מרבית סגורים בו יום — שלישי
עורכי־הדין. ומשרדי

■ ״

 הבריאה עינו נחלשה
דייו של
 משה שר־הכיטהון של הבריאה עינו

 טיפול עוכר והשר לאחרונה נחלשה דיין,
הר בושר הרעת את למנוע במטרה רפואי
זו. בעינו אייה

 כך בעיקבות עליו הטילו בדיין המטפלים הרופאים
 מכונית נהיגת של מוחלט איסור כמו הגבלות, מיספר

סיגריות. עשן מלא בחדר משהייה והימנעות
 בעיניהם ניתוחים לבצע נוטים אינם העיניים רופאי

אחת. כשירה עין בעלי שהם חולים של

 ישראל בונה האם
״ענה״י תובלה מטוס

 ב־ ,הישראלית האווירית התעשייה של בפירסומים
 מלבד כי לאחרונה פורסם בינלאומיים, ביטאוני־תעופה

התובלה ומטוס קומאנדר הג׳ט מגיסטר, הפוגה מטוסי

״סטראטוקרוזר״
 את גם הישראלית האווירית התעשייה בונה ערבה,
מתנועע. זנב בעל כמטוס־תובלה המוגדר ענק, המטוס

 ה״סטרא- למטוסי היא הכוונה בי נראה
אר בעלי ענקיים תובלה מטוסי טוקרוזר",

״בואינג״. מתוצרת מנועים בעה
ה התעשייה של ביכולתה אין כי מציינים, מומחים

ונר כזה, גודל בסדר מטוסים לייצר הישראלית אווירית
 משפצת רק האווירית שהתעעלייה היא הכוונה כי אה

 וטווח 1949ב־ שיוצר מטוס הוא הסטראטוקרוזר אותם.
ק״מ. 6000 הוא שלו הטיסה

 לאלוה ״דפיקה״
לימוו מוקה

 חיל־הקשר מפקד שהיה מי לביא, ישעיהו של מינויו
 משרד־הביטחון, מנכ״ל לתפקיד משרד־הדואר, ומנכ״ל
 הקניות משלחת ראש לימון, מוקה באלוף פגיעה מהווה

 על לארץ השבוע שהוחזר בפאריס, משרד־הביטחון של
צרפת. ממשלח דרישת פי

 ה■ השישי כיום פדרפם לביא של מינויו
 לימון שהגיע-האלון? לפני שעתיים אחרון,
 ירד כאשר המינוי דבר נודע ולמוקה לארץ,

 גיבוי־ •טל שטיח על בלוד בנמל־התעופה
לו. שנפרש לאומי

 המועמדים אחד לימון מוקה היה שבוע לפני עוד
 גיבור את במוקה שראו והצרפתים המנכ״ל, לתפקיד

 את יקבל כי האמינו משרבורג, ספינות־הטילים פרשת
 שר־הביטחון, עוזר אולם מיבצעיו. על כפרם המישרה

 מהנהלת קשתי משה את שסילק צור, (״צ׳רה״) צבי
 (מיל.) אל״מ את כמנכ״ל למנות תחילה רצה המשרד,

 רק בארץ. הצרפתית האווירית התעשייה נציג פן, איסר
 נבחר ובמקומו זה מינוי נמנע דיין של בהתערבותו

כמנכ״ל. לביא ישעיהו
 לעכב היה אפשר כי טוענים משקיפים

 חזרתו אחרי עד לביא של מינויו דבר את
ב לפגוע לא כדי לארץ, לימון האלוף! של

נר אולם הצרפתים. בעיני לפחות יוקרתו
 כפני לימון את להעמיד רצה שצ׳רה אה

ולחצים. ויכוחים ולמנוע מוגמרת עובדה

 בפרשת פרטית בדיחה
הטילים ספינות

 כי לכך, ששם־לב היחיד היה טייטס ניו־יורק העיתון
 בדיחה גם הוכנסה משרבורג ספינות־הטילים בפרשת
 בונד. ג׳יימס של הגון סרט בכל כמו טובה, פרטית
 ספי- את שקנתה סטארבוט, הפאנאמית־נורווגית החברה

 למעשה נקראה הצרפתים, מידי הישראליות נות־הטילים
ספינות־הטילים. שם על

 ״בא־ כשם אלה ספינות מכנים הצרפתים
 דזחברה שם ספינת־כוכב. שפירושו ודט" טו

 היה הספינות את לקנות כדי שנוסדה
 ספינת■ באנגלית: שפירושו ״סטארכוט״

כוכב.
בי בשעת בלל ליבם שמו לא הצרפתים

זו. לעוברה העיסקה צוע

 העולה האיש
מפ״ם מימרת

 בדאי במפ״ם, עתה המתבצעים במהלכים
 החזק האיש הוא פטיש. ליצחק לב לשים

 כמזכיר יערי, מאיר של כיורשו המסתמן
המפלגה. של כללי

 יורש־העצר היה דורות שני שבמשך האיש חזו, יעקב
סיכו כבעל עתה נחשב אינו שוב המנהיג, של המוכר

 השמרני האגף עם מדי מזוהה גם הוא ממש. של יים
 ומסוגל יותר לגמיש נחשב פטיש בעוד המפלגה, של

המפלגה. בשורות קרע ולמנוע הקצוזת בין לתמרן

 העבודה סידרי ישונו
הבנקים של

 העבודה שעות את בקרוב לשנות עומדים הבנקים
למ כדי והן הלקוחות ציבור על להקל כוי הן שלהם,

 פדיון את עימם הנוטלים חנוונים של שוד מיקרי נוע
הביתה. יומם

 לוין זאב
ספנות רתלחב
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 לוין, זאב לשעבר, בקניה ישראל שגריר
 שערורייה עקב משרות־החוץ •טהתפוטר
 בקניה הישראלית בשגרירות שהתגלתה

 אחת כמנהל כנראה ימונה שירותו, כזמן
מרידוד. יעקב של הספנות מהכרות
עזר, שהאחרון מאז ללוין מיוחדת סימפטיה למרידור

 של עצמותיו בהעלאת בקפריסין, ישראל שגריר היה עת
מעיראק. רזיאל דויד

 גורו האלוף
;ראשי רב
 גורן שלמה האלוף הרב יפרוש אומנם אם

 הבטחה שיקבל אחרי רק זה יהיה מצה״ל,
 לרב ימונה כי המפד״ל, מראשי מפורשת

 הרב של פרישתו לאחר ישראל, של הראשי
 לא בי הודיע גורן אונטרמן. יהודה הנוכחי
 של ראשי רב ,להיות כדי מתפקידו יפרוש

בלבד. תל-אביב

מנכ״ל תפקיד על מאבק
משרד־הפנים

 משרד־הפנים. מנכ״ל תפקיד על חריף מאבק מתנהל
פורש. הנוכחי, המנכ״ל סילברסטון, מאיר
 מאיר המפכ״ל סגן נלחם התפקיד על

 קו- חיים ימונה הנראה כפי אבל שוחטמן.
 של מחלקת-ההינוך כמנהל המשמש ברסקי
המפד״ל. מטעם ירושלים עיריית
 יוסף של מנאמניו הוא קוברסקי לשוחטמן, בניגוד

שר־הפנים. סגן גולדשמיט


