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 תחסל גולדה
ב״עבודה״ היונים את

 ״העבודה". במפלגת כללי לטיהור צפה
מנ שורות את לטהר החליטה מאיר גולדה
אופו המהווים מה״יונים", המפלגה היגות
 ומעוררים למדיניותה פניפ-מפלגתית זיציה

החלטותיה. נגד תסיסה
 בעקבות העבודה מפלגת בתוך השליליות התגובות

 שלא החלטה לכלל גולדה את הביאו גולדמן הד״ר פרשת
 עמדותיה על ביקורת למנוע כדי ראשים לערוף להסס

ופעולותיה.

 במענק ערבים יפלו
ילדים מרובות למשפחות

ל בדי שהוקמה המיוחדת השרים ועדת
ה הביטוח של המענק הגדלת על החליט
 סוף מצאה ילדים, מרובות למשפחות לאומי

 להתחיל יהיה ניתן לפיה הנוסחה את סקר
וה המדינה שערביי מבלי המענק בתשלום
מכך. העיקריים הנהנים יהיו שטחים

להג ההצעה את לאומי לביטוח המוסד העלה כאשר
ה הראו ילדים, מרובות למשפחות המענקים את דיל

 יהיו המענק מהגדלת העיקריים הנהנים כי חישובים
 בישראל העובדים השטחים ערביי ואותם ישראל ערביי

לאומי. לביטוח המוסד על־ידי זה בתוקף ומבוטחים
ל התנגדו הממשלה משרי שרבים מאחר

 להגדלת עידוד למעשה שיהווה זה מענק
 כקרב מאשר יותר הערבים בקרב הילודה

 זה המענק על הההלטה עוכבה היהודים,
שנתיים.

למשפ רק ינתן שהמענק השרים ועדת החליטה עתה
 בצה״ל. משרת או שירת מבניהן אחד או שאביהן חות

 נימוק השרים ועדת העלתה זו מגוחכת החלטה להצדקת
 לעומת ל״י אלף 15כ־ כך עקב מפסיד בצה״ל המשרת כי
צבאי. משירות הפטור זה

 לא זו: החלטה של הברורה התוצאה
ער לאותם מוגדלים ילודה מענקי ישולמו

 לא ממשפחתם שאיש הרוב, שהם כים,
 משפחות יהיו זאת לעומת בצה״ל. שירת
 מגיוס הפטורים בחורי־ישיבה של דתיות

 המשפחה אבי אם המענק לתשלום זכאיות
 אחרת או זו כצורה שירת מבניה אחד או

במלחמת-העצמאות. זה היה ואפילו בצה״ל,

 רפאל את לסלק מתכוונים
? מוועדת־החוץ־והביטחוו

ב ככנסת המפד״ל סיעת של הבא הצעד
 רפאל יצחק ח״ב של השתלטותו על תגובה

 עצמו את למנות ונסיונו המפלגה מנגנון על
 חיים משה החולה המפלגה למנהיג ביורש

הסי נציג את להחליף נסיון יהיה שפירא,
בוועדת־החזץ־והביטחון. עה

 הסיעה ראשות את רפאל מידי להוציא שהצליחו אחרי
אנ מתכוונים אנשים, שלושה של הנהלה לידי והעבירוה

ל המפלגה, במוסדות המיעוט שהם בסיעה, הרוב שי
לפש להסכים לאלצו במאמץ רפאל נגד נוספים צעדים

המפלגה. למוסדות במינויים רה

 הוכחה יספק גולדמו
? צדק כי

 והטענות עליו, החריפות האישיות ההתקפות בעיקבות
 מקורבים וחוגים ממשלה שרי מצד והשומעו שחזרו

 דמיונו פרי היה נאצר עם הפגישה רעיון כל כי להם,
 הוכחה, פירסום גולדמן ד״ר עתה שוקל בלבד,

 לולא - מתקיימת היתה הפגישה שאבן
הממשלה. התנגדות

 שדבר הנזק ההוכחה: אי־פירסום בעד הנגדי, שיקולו
השלום. מאמצי להמשך יביא זה

 :עזר של הסמוי הנשק
הימאים איגוד

 פועלי שביתת של הפתאומית להתמוטטותה הביא מה
האולטימ של תוקפו פג שכבר אחרי ישראל, מספנות

חיפה? פועלי מועצת של טום
האחרו בשלבים שהתערב וייצמן, עזר שר־התחבורה

 את שיבטיחו באמצעים לנקוט ואיים הסיכסוך, של נים
 השעות את ניצל המבדוק, מן נילי המעבורת שיחרור
 שיאפשר הגיבוי את לעצמו להבטיח כדי הכניעה שלפני
הצורך. במיקרה בכוח, האונייה הורדת

 הימאים, איגוד עם הסכם לידי הגיע הוא
 על לעלות מוכנים האיגוד חברי היו לפיו

 של האפשרית התנגדותם חרף האונייה,
ככוח. ״נילי״ את ולהוריד השובתים,

 והם שלו, את האיום עשה לשובתים, הדבר משנודע
האונייה. להורדת התנגדו לא

? מצגר עם פשרה
ה איש כפרשת לפשרה אפשרות קיימת

מצגר. ריבארד בורסה
 סירובו באשמת יום 21ל־ השבוע, מצגר, של מעצרו

 מן חלק החביא היכן ולגלות התביעה לשאלת לענות
 תמיהה עורר מעל, בהם ל״י מיליון שני בסך הכספים

למשפט. המקורבים החוגים בקרב
 עד עצור לשבת מתכוון אינו שמצגר מבינים הכל

 שהכיר הבורסה, מראשי אחד של השערתו ימיו. סוף
מפ ״מצגר רבות: משותפות עבודה משנות מצגר את
 מצידו, פשרה הצעת לקראת התביעה, על לחץ עיל

,בידו.״ היתרה את להשאיר בלבד, מהכספים חלק להחזיר

 מילוא ליוסה התנגדות
״הבימה״ במנהל

האמנו־ כמנהל מילוא יוסף הבמאי את למנות ההצעה
 כאשר כבר נתקלה, הבימה הלאומי התיאטרון של תי

 ותיקים שחקנים מספר של נמרצת בהתנגדות הועלתה,
הבימה. של

 רק עשוי רכים חוגים שלדעת למרות
התיאט את להציל מילוא יוסף כמו במאי

 בקרב רכים ישנם משקיעה, הלאומי רון
לב בכר אם כי הסבורים ״הבימה" ותיקי

 מוטב האמנותי, במנהל מקומי במאי חור
 עצמה, ״הבימה" מאנשי אחד זה שיהיה

 ״הקאמרי״ התיאטרון את שייסד האיש ולא
בחיפה. העירוני התיאטרון את וניהל

 כמנהל ביבר שאול
בטלוויזיה? התוכניות

 כיבד, שאול סגן־אלוף כי לוודאי קרוב
 חינוך קצין במפקדת ובידור הווי ענף ראש

ה למנהל במיכרז יזכה צה״ל, של ראשי
הטלוויזיה. של תוכניות

 להקות של ענפה רשת בצה״ל להקים שהצליח ביבר,
 עד הבידור את להביא ושהצליח גבוהה ברמה בידור
 בעל כמועמד• נראה החזיתות, כל של הראשונים לקווים

מועמדו את שהגישו אלה מכל ביותר הטובים הסיכויים
אירגון. אנשי בעיקר ושהם במיכרז תם

 על מחודשת התקפה
סרטים לביקורת המועצה

המו על מחודשת רבתי התקפה צפוייה
ומחזות. סרטים לביקורת עצה

 (עוד), מור בשם חדש צרפתי סרט הפעם: הסיבה
הצנ פסלה אותו בסמים, בשימוש נועזת בצורה הדן

בעולם. הרבה הצלחתו אף על זורה
המוע החלטת בארץ, מבקרי־הקולנוע מרבית לדעת

שערורייה. בגדר היא צה
 רק לא תוקפני מסע לנהל מתעתדים הם

 עצמה, המועצה נגד גם אלא ההחלטה, נגד
 ניתוק זו, בהחלטתה לדעתם, שהוכיחה

ימינו, שד המציאות לבין כינה וגובר הולך

 את להחיות נסיוו
תל-אביב של ה״סיטי״

 יהושע תל־אביב, עיריית ראש של מחודש לנסיון צפה
 של הגרנדיוזית התוכנית את מחדש להחיות רבינוביץ,

במנשיה. הסיטי
 על־ידי קשות בזמנו הותקפה הקיקיונית התוכנית

ומא קיצוצים צימצומים, לאחר שהצליחו מיקצוע, אנשי
בלבד. לשלד לצמצמה ממושכים, בקים

 את ולהשיב לחזור רבינוביץ ינסה עתה
 לעשות התחייב שהוא דבר לתחייה, השלד
והשפעה. רבי-מישקל גורמים בפני


