
 אלפרט אורי
כהן פלי?!ס נגד
 יצא אלפרט, אורי תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר
 בתל־אביב ׳5 ׳4 קו מוניות אירגון במזכיר למלחמה

המת על בעיתונות הפירסומים הסיבה: כהן. פליקם
לבית־ברנר. המסונף הכללי המוניות באירגון רחש

 הדליף כי כהן בפליקס החושד אלפרט,
 מכתב אליו שיגר לעיתונות, החומר את
 משורות הוצאתו על לו מודיע הוא ובו

מתחרה. אירגון הקמת באשמת ההסתדרות

 :טוענת ״כנס״
!הלשנה היתה

 מס־ של החקירות שמחלקת החברה כנס, מנהלי
 טוענים עבירות־מס, על האשמות נגדה העלתה הכנסה

 חברה של מר,לשנת כתוצאה התחיל העניין כל כי
חדשה. מתחרה

 שמנהליה ״בנס׳/ מנהלי טוענים זו, חכרה
ה עם הדוקים אישיים יחסים מקיימים
מב התיירות, משרד של הכבירה פקידות

 שהיא ״בנם", של מקומה את לרשת קשת
 באירגון בישראל ביותר הפעילה החברה

בין־לאומיים. ובנסים קונגרסים

 הכדורגל שופטי
לשבות עלולים

 בארץ, הכדורגל ליגות משחקי להמשך צפוייה סכנה
 אי־ עקב לשבות עלולים הכדורגל ששופטי אחרי
הכדורגל. להתאחדות שיציגו דרישות מילוי

ל לתבוע עומדים חובבים, שהם הכדורגל, שופטי
 לשיפוט נסיעה כל עבור מוגדל אש״ל להם שלם

 מגוריהם, ממקום קילומטר 100 על העולה במרחק
 כאלת אש״ל תשלומי אירופה. מדינות בכמה כנהוג

ימים. שלושה עבור אש״ל תשלום כוללים
 תם- הכדורגל שהתאחדות להניח קשה

 באלה, סבומים הכדורגל לשופטי לשלם בים
שכיתה. לפרוץ עלולה מלן• וכתוצאה

ומתן.
 לקיים הוצע הלימודים, השבתת למרות

התלמי את ולבחון הבגרות בהינות את
השביתה. פרוץ עד שלמדו החומר על דים

 התלמידים הורי אירגון על־ידי הועלתה אחרת הצעה
התלמי את ילמדו שההורים הציעו הם העל־יסודיים.

השביעית. הכיתה עד המושבתות, בגימנסיות דים

 בשיטת שינוי
סטודנטים רישום

ל עומדת )22( מערוף חאוולה סטודנטית
 בפקולטה המינוי את הקרובים בימים קבל

המדינה. למדעי

תטקיף
 :חלוירה ועדת

 על הדליף מי
? אלוו־חוסייו פגישת

 שמונתה ביותר, בכיר בדרג ועדת־הקירה
ב אלה בימים עוסקת הממשלה, על-ידי
 המקור את לגלות בדי נימרצת חקירה

 יגאל פגישות על הידיעות את שהדליף
חופיין. המלן* עם אלון

 המורים שבימת
1 חודשים תימשר

התיכו והמורים משרד־החינוך משרד־האוצר, בחוגי
 התיכוניים המורים שביתת כי הדיעה רוווחת ניים,

 שהביע התרעומת בעיקבות חודשים. כמה עוד תימשך
 שר־ נגד לארץ, שובו עם ספיר, פינחס שר־האוצר

לתבי מדי יותר לדעתו, שוויתר, אלון יגאל החינוך
במשא־ הצדדים בעמדות הקשחה חלה המורים, עות

 חמור פנימי סיכסוד
 המיסחר במשרד

והתעשייה
 שר־המיסחר־ לתפקיד ספיר פינחס של שובו מאז

מנ ממשלת־הליכוד־הלאומי, פירוק אחרי והתעשייה,
הבכי מהפקידים חלק מהמשרד לסלק מקורביו סים
ל הקודמים השרים של בתקופה שם ששירתו רים

ספיר.
 הירשברג, אשר הוא מישרתו, על הנאבק אחד
 הקולנוע לאמנות יועץ של פיקטיבי תפקיד שמילא
האחרונות. השנתיים במשך

 שתי פועלות הפנימי המאבק במהלד
 הדדיות כהאשמות הדנות ועדות־חקירה

 ו־ המשרד מארכיון מסמבים גניבת של
פנימית. אינפורמציה פירסום

 שפיטר הישראלי הסרט מרכז מנהל בירגר, זאב
 בעיק־ ,מתפקידו הירשברג אשר את 1969 בפברואר

 לקצין תלונה הגיש זנדברג, ועדת של המלצותיה בות
 ש־ כך על משרד־המיסחר־והתעשייה של הביטחון

מהארכיון. מסמכים הוציא הירשברג

מערבה ינהל אבידו
/ / ״מיו הצגת להתרת

 למועצה עירעור להגיש עומד אבידן דוד המשורר
 החלטתה בעיקבות ומחזות, סרטים לביקורת הישראלית

בפומבי. מין, סרטו, הצגת את להתיר שלא
כ נעשתה המועצה החלטת בי 'נודע
 לוי המועצה, יושב־ראש של לדעתו ניגוד
 הצגת התרת את אישי באופן שחייב גרי,

ה מחברי במה לשכנע הצליח ואף הסרט
לעמדתו. להצטרף ועדה

 אינו אבידן של סרטו על הצנזורה שהטילה האיסור
ב פרטיות בהקרנות הסרט את להקרין ממנו מונע
להרצאה. הדגמה משמש כשהסרט הרצאה, ליווי

 מועמדים 7500 כי האוניברסיטאות פירסומי למרות
 התברר למוסדותיהם, מקבלה השנה נידחו ללימודים

מועמדים. 2000ב־ רק המדובר כי
 הסתפק לא מהמועמדים חלק בי מסתבר

 נירשם והוא אחת, לאוניברסיטה ברישום
 המופרות בשפירסמו אוניברסיטאות. כבמה

 הם נדחו, מועמדים 7500ש- האקדמאיים
ה ביקשו אליהם המקומות בל את ספרו

 למיפפר הגיעו ורד להירשם סטודנטים
גדול. כה

ה רישום צורת את לשנות החליטו זה בעיקבות
ב הרישום משרדי הבאה. הלימודים לשנת סטודנטים

 לשנייה אחת ויספקו בשיתוף יפעלו אוניברסיטאות
אצלהן. שירשמו סטודנטים על מידע

ערביה אסיסטנטית
בארץ ראשונה

 חיפה אוניברסיטת על הכתבה פירסום בעיקבות
 הזם העולם הביטחון, שירותי בשליטת (אוניברסיטה

 המצב כי להוכיח האוניברסיטה הנהלת החליטה ),1732
שפורסם. כפי גרוע כל־כך לא באוניברסיטה
 הוראה בעוזרת לבחור הוחלט כהנהלה

ה־ כארץ. ראשונה ערביה, (אסיסטנטית)

 פרץ בו ברגע בדיוק צולמה זו במינה מיוחדת תמונההאניניוו רוצח הנסיון
 של התעופה בנמל מנדחה, בנימין הבוליביאני׳ הצייר

 נראה בתמונה למוות. האפיפיור את לדקור ניסה ביזו, שלוף כשפגיון השישי, פאולוס האפיפיור לעבר מאנילה
פניו. טל נסוכה ופחד תדהמה שהבעת מהאפיפיור, ספורים סנטימטרים במרחק ניצב כשהוא מנדוזה של ראשו


