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 יהלל מי
י הילל את
גולדה. כעיני סר הילל שלמה של חינו

 ראש־ של ביחסה קיצונית התקררות חלה זמן כמה זה
 גורמים: שלושה לכך יש שלה. לשר־המישטרה הממשלה

 הוא שבעמדותיו דיין, למשה הילל של התקרבותו ס
בממשלה. עיקבי באופן תומך
 בוועידת הילל שאירגן העדתי המרד •

ל המפלגה את שהכריח מפלגת־העכודה,
 כמאה לו ולהוסיף שלה המרכז את הרחיב
עדתיים. נציגים

הממ מישיבות מדליף שהילל גולדה של חשדה •
בעיתונות. אישית פירסומת בתמורה לקבל כדי שלה,

 ״הצעירים־הקושישים״
לתחייה קומים

מתפ אליאב לובה של התפטרותו מתוצאות אחת
 התארגנות תהיה העבודה, מפלגת של המזכ״ל קיד

המפלגה. בתוך חדשה קבוצה של ליגאלית
 לש־ מפא״י מצעירי המורכבת זו קבוצה

ו הביניים", ״דור לעצמם הקוראים עכר,
 הקשיש" ״הדור את בבר מהווים למעשה

 מבעבר תוקף ביתר עתה תפעל במפלגה,
 עמדות ולהשגת במפלגה מישמרות לחילופי

שלטוניות.
 עופר, אברהם ח״ב זו בקבוצה בולטים לובה מלבד

 החדש השבועון של עורכו שחם, ודויד ידלין אשר
 הראשין גליונו שבבר אות, העבודה, מפלגת של

בהר שונה שאינו שהסתבר אחרי וזעם, צחוק עורר
לו. שקדם הצעיר מהפועל בה

ב השוהה לנדאו, חיים ח״ב לשעבר השד
 בטרומכו■ לקה בבריטניה, הרצאות סיבוב

בכית-הולים. ואושפז זה
ב ולבקרו לטוס הוזעקה אף לנדאו ח״ב של אשתו
 זו שהיתר, התברר זמן כעבור רק בבית־החולים. דחיפות

 ב־ אושפז הוא ושלם. בריא לנדאו ח״ב אזעקת־שווא.
קיבה. קילקיל בגלל בית־החולים

 יופיעו לא ארויו הזוג בני
ילדיהם רוצחי במשפט

 הילדים של הוריהם ארויו, ופריטי רוברט
רי הושלך באשר שנהרגו ודניאל, אביגיל

בינו עזה העיר ליד שנסעה למכוניתם מון
במש התביעה בעדי יופיעו לא השנה, אר
בעזה. עתה המתנהל ילדיהם, רוצחי של פט

להת לא כדי זו, מחובה אותם לשחרר ביקשו ההורים
החלי כבר האם אגב, עליהם. שעבר בסיוט מחדש נסות

ה ולדברי התנקשות, באותה מפגיעתה לחלוטין מה
ילדים. ללדת מסוגלת היא רופאים

 ביו התקורבות
וספיר דייו

 שר־הביט־ בין הקרוב בעתיד תחול רצינית התקרבות
 אם — ספיר פינחס שר־האוצר לבין דיין, משה חון
פיזית. מבחינה לפחות הפוליטי, בתחום לא

 כבנין דירה לאחרונה רבש ספיר פינחס
 כידו* אבו-תור במיצפה ״גד" חברת שבונה
 המלח. ים ואל הר-ציון אל הצופה שלים,
דירה. שר-הביטחון גם רבש בנין כאותו
שכנים. ודיין ספיר יהיו בעתיד

 לחקוור החלה המשטרה
מנטש בפרשת

 ב־ כסליו רן העיתונאי של הכתבות סידרת בעקבות
 יעקב הוצג בה בישראל, המאורגן הפשע על הארץ,

כ תל־אביב, של הסלוניקאים״ ״מלך צרפתי, (״מנטש״)
 המשטרה נקראה בישראל, התחתון העולם של פטרון
בפרשה. לחקור

ה לנושאי תתייחס לא המשטרה חקירת
 בי ״הארץ", אנשי לתלונת אלא כתבות,

 מקבלים הסידרה, כפירסום הוחל מאז
 איומים המאמרים יבותב ״הארץ" עורבי

פוסקים. בלתי טלפוניים
 כל ללא במפתיע, הסידרה פירסרם הופסק בינתיים

הסבר. או הודעה

 קורקועות במכירת יוחל
אל-שייר בשארם

 פרטיים, לאנשים קרקעות במכירת יוחל הקרוב בעתיד
אל־שייך. בשארם בנייה, למטרות

ל להציע מתכוון ישראל מקרקעי מינהל
 שלושת■ של כגודל חלקות לרכוש ציבור
 ו־ וילות לבנות בדי החלקה, דונם רבעי

שארם. של הים חוף ליד מעונות־חורף
החל ל״י כאלף של הפימלי במחיר יימכרו החלקות

 בבנייה יתחילו כי להתחייב יצטרכו הרוכשים אבל קה׳
הרכישה. מיום שנה תוך אלה קרקעות על

 משלימים עתה הוקצה. כבר הפרטית לבנייה השטח
ש מנת על לאיזור, והמים החשמל אספקת סידורי את

בבנייה. להתחיל יהיה ניתן

 דורשים סרטים מפיקי
מלחמה סיכוני נגד ביטוח

 להשקיע מוכנה אמריקאיים סרטים מפיקי של קבוצה
ה תמצא אם בישראל, סרט בהפקת גדול כסף סכום

 סיכוני נגד בסרט ההשקעה את לבטח דרך ממשלה
מלחמה.
 לאור שם שהוציאה בארצות־הברית, זאבל־דיי הוצאת

 באלוהים, לב, יגאל הישראלי העיתונאי של ספרו את
 קבוצת לעניין הצליחה המלחמה, את שונא אני אמא,

 לא המשקיעים אולם כסרט. הרומן בהפקת משקיעים
 הסרט את לבטח שתסכים חברה בחו״ל למצוא הצליחו

מלחמה. סיכוני נגד
 לממשלת לפנות המשקיעים ינסו עתה

ה הסרט על הממונה באמצעות ישראל,
 דרך תמצא עצמה שהממשלה בדי ישראלי,
מל- סיכוני נגד כסרטים ההשקעות לביטוח

ת מ שו ת ב ל שטרה! ל המי
 הסרטת סביב שערורייה

הפועל״ ״כינוס
 סרט הפקת סביב בקרוב לפרוץ עשויה שערורייה

ה שנערך הפועל, של התשיעי הכינוס אירועי על
שבוע.

ל הסרט הפקת את מסר הפועל מרכז
 הפועל מרכז מזכירות הכר להב, אהרון
 ואילו ״דבר". של הספורט מדור ועורך

שי לדן הסרט בימוי את מסר עצמו להב
 הטלוויזיה, של הספורט מדור עורך לון,

 קיבל, אומנם שילון דן ספורט". ״מבט
 מהטלוויזיה, מיוחדת רשות להב, לדברי
בע סרט לביים שלה, קבוע עובד שהוא
 יביים שהוא העובדה אבל - פרטית בודה
 בטלוויזיה עיסוקיו לתחום הקשור סרט

המקצו האתיקה כללי לבל בניגוד עומדת
עית.
ה של צעדה על המתלוננים טוענים יתכן,״ ״לא

 מגוף כסף יקבל בטלוויזיה מדור ״שעורך טלוויזיה,
שע זוהי בטלוויזיה. השנה כל בו לטפל צריך שהוא

מסקנות!״ הוצאת המחייבת תקדים חסרת רורייה

 מצב סביב שווא בהלת
לנדאו ח״ב של בריאותו

 במנהיגי השבוע אחזה רכה התרגשות
הכרם, בי להם נמסר באשר החרות, תנועת

 דיזנגוף ברחוב האחרון שבת ביום צולמה זו תמונה
 עוברים- לעיני התנפלו, שבדיונים בעת בתל־אביב,

 בתהלוכת שהשתתפו שי׳ח אנשי על ושוטרים, ושבים
המשטרה. ברשיון נערכה התהלוכה במאי. האחד

כשהבר התערבו לא הם השוטרים, נוכחות למרות
 זו תמונה אותם. והיכו המפגינים, על התנפלו מנים

ול הבריונים את לזהות למשטרה לסייע עשוייה
בעתיד. כאלה, התפרעויות למנוע כדי לדין, העמידם


