
 אמריסאי סיוע
הצעת־הסדר וגם

עו היא כי לישראלי, הדהירה וושינגטון
 כרי המדינית, מיתקפתה את לחדש מדת

ישראלי-ערבי. הסדר לכפות
 סיוע מניעת בדבר רמזים הושמעו לא זה בשלב

ישראל. על אמריקאי לחץ כאמצעי צבאי, או כלכלי
 שארצות־ האפשרות מסתמנת להיפך,

למ כדי לישראל, זה סיוע תספק הכרית
 השארתה או הפקדתה של רושם יצירת נוע

 הנשיא ינסה בכך הערכים. מול חסרת־מגן
 היהודית דעת-הקהל את לנטרל ניכסון

 לחץ להפעיל שיחליט כמיקרה כארצו,
 שממשלתו כמיקרה או ישראל, על מדיני
 כ־ ישראל על־ידי שיוגדרו פתרונות תציע

פרו־ערכיים.

 תיקוני מממנים הגרמנים
 ישראליות פגיעות

במצרים

 התערער. בעיתון שמעמדם שניצר, ושמואל גלעדי דוד
 החדש, ההסדר נגד בגלוי שדיברו מהעובדים, כמה נגד

ארוכה. תקופה במשך שיכנוע אמצעי הופעלו
 •טל החיצוני הדצנטרליסטי האופי למרות
 עמודי כל עתה יהיו מהשבוע, החל העיתון
 של לפיקוחם נתונים העיתון של הפנים

השלימה. ארץ־ישראל אנשי הקיצוניים,

 נגד משפט
הכנסת מזכיר

 ח״כי נגד המאורגן הלינץ' משפט
 יו״ר של בהנהגתו הזה״, ״העולם
 לבית־ יגיע ברקת, ראובן הכנסת

המשפט.
 השמיע אותן ברקת, של השמצותיו

 שלום ח״כ נגד הכנסת דוכן מעל
 לתביעה, עילה לשמש יכלו לא כהן,
 פיר־ אולם ברקת. של חסינותו בשל
 ובה הכנסת, של רשמית חוברת סוס

 עילה תשמש ודברי־הסתה, השמצות
מעוב שניים נגד משפטית לתביעה

 העובדים הכנסת, של המנגנון די
היו״ר. של הישירה השגחתו תהת

המע מכתבים כי ייאמר, בתביעה
עלו חברי־כנסת לתלות הצעות לים
 מעשה לביצוע הסתה להיורד לים

 ב- נענשים שבגינה עבירה רצח,
רבות. שנות־מאסר

 ובראשם הבכירים, אנשי־המנגנון
 חומר את שהפיצו הכנסת, מזכיר

 שכללה בחוברת וההשמצה ההסתה
אי הכנסת, ליו״ר שנשלחו מכתבים

מחסינות. נהנים נם

 חדש קו
״אל-על״ של

פתי את במיקצת להקדים נוטה ״אל־על"
 הקו דרופ-אמריקה. לארצות החדש הקו חת

 ומשם לרוחבה אפריקה יבשת את שיחצה
 הישראלית האחיזה את לבסס נועד לברזיל,

כש שהתמוטטה אחיזה במערב-אפריקה,
האחרונות. נים

 מדובר עליו הקו פתיחת את עיכבה ביאפרה מלחמת
 מטוס קבלת לאחר עתה, אולם מיספר, שנים כבר

יוני. בחודש כנראה יופעל הנוסף הבואינג

 בתפקידי ישרתו נשים
במשטרה בלשות

ב בלשות לתפקידי נשים יוכנסו בקרוב
 במשטרה נשים שירתו כה עד משטרה.
 בימים ופקידות. תנועה שיטור, בתפקידי

 משטרת■ של האימונים במרכז נערך אלה
 טהרת על בילוש קורס בשפרעם ישראל

הנשי. המין
 להיות נדרש כבלשות לשרת שהתנדבו מהמועמדות

 אחרי תיכונית, השכלה בעלות שנה, 26 גיל עד רווקות
 נאלצו הן גבוה. בריאות פרופיל ועם צבאי, שירות
 רפואיות ובדיקות מסובכות פסיכוטכניות בחינות לעבור

מקיפות.
 השוטרות־הבל■ על שתוטלנה המשימות

 והביטחוני. הפלילי בתחום תהיינה שות
 כ-ד לשירות הניטים יוכנסו שמצפים כפי

 כחמישה בעוד המשטרה של הבילוש דורי
חודשים.

כסה
יהפוך בית־לייסיולאגודת־ישראל

בהוצ נשאה המערבית גרמניה ממשלת
 בקינה הנילוס על הפלדה גשרי תיקוני אות

 - ישראליות בפשיטות שנפגעו ובתמאלי,
 כתבים של כדיווח השבוע נודעה זו עובדה

מגרמניה.
 ,מיליון 7,5 של בהשקעה נבנו החדשים הגשרים שני
 המערבית כשגרמניה גרמניות, חברות על־ידי דולאר,
 החוץ סיוע מתקציב דולאר מיליון 3,4 מזה תורמת

 היחסים שנותקו אחרי נעשתה הגשרים השלמת שלה.
של הכרתה בעיקבות ומצרים המערבית גרמניה בין

 של מיוחד מענק תקבל ישראל אגודת
מהאוצר, ל״י מיליון שניים־וחצי

העצ החינוך גרעונות לכיסוי רשמית, מיועד, הכסף
 אחוזים 850״/ מקבלת האגודה של החינוך מערכת מאי.

מגביות. על־ידי מגוייסת והיתרה מהמדינה, מתקציבה
 עוד נעשה זה מענק לתשלום ההסכם

 זאב הקודם שר־האוצר בין הבחירות, לפני
 על־ יכוכד הוא האגודה. ראשי לבין שרף

ספיר. פינחס שר־האוצר ידי

הסרטה לאולפו
העוב הסתדרות של תוכניתה בעיקבות

וטל קולנוע לסרטי אולפנים להקים דים
 הקלטה אולפני עם פעולה בשיתוף וויזיה,

 את למקם תוכנית מתגבשת תל-אביביים,
בתל־אביב. כ״כית־לייסין״ האולפנים

ל״י. כמיליון יהיה האולפנים של התחלתי ההון
 חברת זו היתד, .1965ב־ המזרחית בגרמניה מצרים
הגשרים. שני את שבנתה קרוס, של הפלדה

הס המצריות הרשמיות להודעות בניגוד
 קשה בצורה ניזוקו אומנם הגשרים כי תבר
באוק עליהם הישראליות בפשיטות מאוד
 ״היתה מגרמניה הדיווחים לפי .1968 טובר

 מכך כתוצאה לישראלים.״ ידועה העבודה
ה אחרי שנה חצי בון, ממשלת הסכימה
חש על הגשרים את ולתקן לשקם הפצצה,

למצרים. שלה הסיוע במיסגרת בונה
 של מנסיונה כחלק זו עובדה על מצביעים בגרמניה

 מצרים עם הטובים יחסיה את לחדש המערבית גרמניה
כולו. הערבי העולם עם ובאמצעותה

עיריית
תל-אביב

תפתח
מחדש

 סולתו ה״יונים״
״מעריב״ מעריכת

לתוק השבוע נכנם מרובות דחיות אחרי
״מע כמערכת החדש סידור־העבודה פו

 העמודים עורכי שני הודחו לפיו ריב",
ה יצחק ולוי דור משה כעיתון, הפנימיים
 המתונות, בדיעותיהם הידועים ירושלמי,

כתבות. לעבודת מעלה כלפי והועפו
 של העובדים ועד לתביעת בהתאם בוצעה המהפכה

 והכתבים. העורכים בין בתפקידים לרוטציה העיתון
 המורכבת מערכת הפנים עמודי עריכת על ממונה מעתה
 עידוא ומתחתיו בראש רוזנפלד שלום מניצים: כולה

 דב תלמי, מנחם מעריב), עורך של (בנו דיסנצ׳יק
כרמל. וחזי גולדשטיין

 מעריב מערכת בצמרת התעוררו זו מהפכה סביב
עמדו למהפכה המתנגדים כשבראש קשים, זזילוקי־דיעות

מועדונים
עו תל־אביב עיריית

 את מחדש לפתוח מדת
 שנסגרו מועדוני־הנוער

 במיסגרת שישי בלילות
 בין הקואליציוני ההסכם

המוע למערך. המפד״ל
מ שייפתח הראשון דון

 מועדון־הנוער יהיה חדש
הפיס. מיפעל בית ליד

צי לחץ :הסיבה
 ראש- על בורי

 כי בטענה העיר
 המועדונים סגירת

עלו בלילות-שישי
 את להגביר לה

ב הפשיעה אחוז
ב כני־הנוער קרב
עיר.


