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 שגריר של כהונתו הארכת על האחרונות הידיעות

 לחזור היה שאמור רבין, יצחק בוושינגטון, ישראל
 שהוא האפשרות ועל חודשים, שלושה בעוד לארץ

הנו הכנסת של הכהונה בתקופת לממשלה יצורף לא
גול בין מחודש יחסים חידוד רקע על באות כחית,

 שדווח אחרי נוצר ביחסים החדש הקרעלרבץ. מאיר דה
 רבץ השגריר שד התבטאויות עד דגודדה

 האחרונה נסיעתה כאידו שונים, בפורומים
 הנשיא את פגשה בה לארצות-הברית,

 שכב־ מה כד וכי מיותרת, היתה ניכסון,
 ידו עד כבר הושג זה, בביקור השיגה יכוד
ביקורה. דפני עוד

 הפעם גם גולדה משתמשת קודמות בפעמים כמו
 ספק לממשלה. רבץ של צירופו דחיית של בעונש

עימה. וישלים לדחייה רבץ יסכים הפעם אם

שראל מקווה י
ה א הלוו ל

ק ס ה העולמי מ
 ישראל, בנק נגיד שהעלה הרעיונות

העו הבנק נשיא עם כפגייטתו זנכר, מיטה
ה לשיקום בקשר מקנאמרה, רוברט למי

הקר את להכיטיר נועדו הערכיים, פליטים
 לי׳ט- ניכר בהיקף בינלאומי דמילווה קע

העולמי. הבנק באמצעות כנראה ראד,

 פי גדול רכוש מם מהשנה ;הל
 פי אף מסויימים ובמקרים

לכד. קודם :!אשר
שניים
שלוש,

הבאות, השנים

ה סי ה א ער  ס
ציבורית

ב בי מס ס
 עלולה ניכר בהיקף ציבורית סערה

 בעלי אלפי מאות כאשר עורר
 אפריל מחודש החל יקבלו, נד.

רכוש. מס של החדשות התביעות
 על־ידי הרכוש, מס את להעלות ההחלטה

 | למחיר במקום בשוק הדירה לערך הצמדתו
שמהו נראה אך מזמן, כבר התקבלה רכישתה,

 זאת הדירות. בעלי לתודעת חדרה טרם תה
 דרישות את יקבלו כאשר להם יתברר

---------הם כי לגלות האוצר_וידהמו

. ו_
העו מהבנק פיתוח לתוכניות לשנה דולאר מיליון

 ראשי את להלהיב יצליחו שאם מקווים באוצר למי.
 יהיה ניתן פליטים, לשיקום לתוכנית העולמי הבנק
 את לפתור שיוכלו חוץ, במטבע ענק מילוות לגייס

הקרובות. בשנים ישראל של המטבע בעיות

ת יחליף מי א
? סנה ת ס כנ ב

להח להביא מנסים במק״י אנשי-סנה
להת ווידנסקה מיקונים את שתאלץ לטה

 ברשימת והשלישי היטני ממקומם פטר
 המקום את לפנות כדי לכנסת, המועמדים
 במקום הנמצא טיטלבוים, ראול לעיתונאי
הרביעי.
 על לוותר לאלצו עלולה סנה משה של מחלתו

 אין למק״י ובכנסת. המפלגה בחיי הפעיל תפקידו
 חודשים. כמה מזה בכנסת פעילה נציגות למעשה

 פרידמן, שלום הסיעה, של הוותיק המזכיר אפילו
 לאיש־סנה מקום לפנות הנסיון מתפקידו. כבר פרש

 הוועידה לקראת מוצלח תכסיס גם הוא טיטלבוים,
 ווילנסקה מיקוניס יסרבו אם המפלגה. של 17ה־

נו הוכחה זו תהיה מק״י, מוסדות להחלטות לציית
 לסלקם יהיה ואפשר המפלגתית, לאי־מהימנותם ספת

 להיכנס מבלי קבוצת־סנה, קולות ברוב מהמפלגה
בוועידה. איתם רעיוני־פוליטי לעימות

ף מדוע חל  הו
קמתי? ון ג

היר כעורך מתפקידו הורחק קמחי ג־׳ון
יסד אותו איסט״, מידל ״ניו הלונדוני חון

מער לפסטיבל, סרטו את לשלוח שביקש
 כל מחסלת •טהיא בטענה הוועדה נגד כה

כישראל. צעירים קולנוע אמני של סיכוי

מלחמח־־־ירושה
ב״על־המשמריי

הש העבודה במפלגת מלחמת־הירושה
 כ■ מלחמת־הירושה על גם במישרין פיעה

המשמר״. ״על
 העורך עמית, יעקוב של הצפוייה פרישתו לקראת

 המערכת, מאנשי כמה ביניהם מתחרים הנוכחי,
 שור, חיים (וכן גפן ומארק רונקין יצחק ובראשם

העורך. תפקיד על ואחרים) לב בצלאל
אי נתן כאשר מכרעת מכה ספג רונקין

 חסרת־תקדים כתבת־היטמצה לפירסום שור
שהוח אלון, יגאל של הפרטיים חייו בדבר
 רפ״י, אנשי בהשראת המשמר״ ל״על דרה

 בפרשיות הזה״ ״העולם גילויי על בתגובה
דיין.

 ה״ג׳ואיש כעורך מתפקידו שהורחק אחרי
־ אוכסרכר״.

 מאמרים ופירסם יהודי, בכסף הוקם איסט מידל ניו
הס רבים ערבים וארצות־ערב. ישראל על ומחקרים

בו. לכתוב כימו
הנל תמיכתו קמחי: להרחקת הסיבה

דיין. במשה והבלתי־מסוייגת הבת
 אובסרבר, כעורך מתפקידו קמחי פוטר בשעתו

בתקו ישראל ממשלת על חריפה ביקורת שמתח מפני
המיתון. פת

גילון. בעבר, קמחי של עוזרו על־ידי נתפס מקומו

נוספת שערוריה
ת עד ם בו בלי טי ס פ ה

יוקרה סוף סיב
ש בטלוויזיה חד

 בטלוויזיה צפוי חז״ט עבודה סיכסוך
 שמותיהם מופיעים בהן האותיות גודל בגלל

(הקרדיטס). השונים העובדים של
 ומנהלי התאורנים התמונה, נתבי הוידיאו, צלמי

ששמו מפני הבאריקדות על לעלות החליטו האולפן
 על מודפסים בטלוויזיה ההפקה עוזרות של תיהם
 מאשר זמן יותר ובמשך יותר גדולות באותיות המסך

שמותיהם.
 שנראו שמות לצלם הצלמים נמנעו כבר השבוע

 הנוהל. כללי לפי המתאים בגודל לא הודפסו כי להם
יותר. חמורים בצעדים לנקוט מתכוונים הם בעתיד

 המסחר משרד שליד הפסטיבלים ועדת
סר ולבחור להמליץ שתפקידה והתעשייה,

 השונים בפסטיבלים לד,צגה ישראליים טים
 הכניסה העולם, ברחבי הנערכים לקולנוע

 שהחליטה אחרי נוספת, לצרה עצמה את
 לתחרות קצר ישראלי סרט אף לשגר שלא

קאן. בפסטיבל הקצרים הסרטים
 סרטו הוא זה לפסטיבל מועמד שהיה היחיד הסרט

 לטירופו סקיצה — המדליון פרוספר אריה הצייר של
 הקצרים הסרטים אחד ספק ללא שהוא אב, של

 מבחינה האחרונות בשנים בארץ שהופקו המעולים
 הסרט את פסלה לא הוועדה כאחד. ואמנותית טכנית

 לפסול או לבחור קאן פסטיבל לוועדת הניחה ולא
 שלא בחרה אלא שלה, המידה אמות לפי הסרט את

הקצרים. הסרטים בתחרות השנה להשתתף
 השוטר הסרט בחירת שערוריית בעקבות

 פרש ה״אוסקאר״, לתחרות כמועמד אזולאי
 צורת על במחאה הוועדה מחברי אחד כבר

היחיד שהיה פרוספר, מתכנן עתה הבחירה.

ם איר  חשיש מבריחי
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 שיטה לאחרונה גילתה תל־אביב מחוז משטרת
 לעצירים אחרים וסמים חשיש מבריחים באמצעותה

באבו־כביר. בבית־המעצר הכלואים
 ממו- באחד לבלות נוהגים העצירים של ידידיהם

הז עבור לשלם מסרבים תל־אביב, של עדוני־הלילה
 משטרה, ניידת מזעיקים המועדונים בעלי מנותיהם.

 אחד. לילה למשך התשלום סרבני את עוצרת וזו
מחבי למעצר, מראש •טהתכוננו הסרבנים,

 פי בתוך בניילון עטופים הסמים את אים
 את מספקים יטהפ אחרי שלהם. הטבעת
 המשתחררים העצורים, לחבריהם הסמים
היום. למחרת


