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ף ג תו
ת עברו! אפי  מסי
ד רבין נג
 משרד־ עובדי בין שהתעוררה הסערה כי נראה

מ שהשתמעה בכבודם, כביכול הפגיעה נגד החוץ
 רבין, יצחק בוושינגטון, ישראל שגריר של דבריו

יזומה. אלא ספונטאנית, היתד. לא
 מאחורי העומד האיש הידיעות, כל רפי

 אינו החוץ משרד עובדי של התארגנותם
 ישראל ציר שהיה מי עכרון, אפי אלא

 לתפקידו, מונה שרכין כעת בוושינגטון
רי חילוקי כגלל מתפקידו לפרוש ושנאלץ

רכין. עם עות

ה מ ס- ח ח־ ח א
ת עו צ מ א ב

בבחי תעמודנה והן הקטנות, לסיעות באלה
 המים־ עם להתחרות אפשרות בד כדי רות

הגדולות. לגות
 החשש :הקנוניה לביצוע בדרך העיקרי המיכשול

 אם החוק, את יבטל לצדק הגבוה בית־המישפט שמא
הבחירות. בשיוויון פוגע שהוא בטענה יתקבל,

ם טי שב הונ ־ שר־ ל א  ה
ס טרנט־ב■: ״ ק ח צדו

 יתפטר שפירא שמשון שיעקב מניחים שאין אף
ב הקלעים מאחורי התחילו ,שר־ר,משפטים מתפקיד

 יוכרח זאת בכל אם יורשו, לגבי בחישובים כנסת
להתפטר.

 ח״ב הוא — היחיד האפשרי המועמד
 מי והביטחון, החוץ ועדת יו״ר צדוק, חיים

שר־המסחר־והתעשייה. שהיה
הת הוא וגם ביותר, מצליח עורך־דיו הוא צדוק

 עבודתו, עבור שקיבל הגבוה הטירחה בשכר פרסם
 לשר. שהתמנה לפני שפירא שקיבל מזה נופל שאינו

ליונה. צדוק גם נחשב שפירא, כמו
 שתביא זו, במישרה מעוניין שצדוק להניח אין

 צדוק בי המאמינים יש עצום. כספי הפסד לו
 מסו־ במצכים הממשלה בראש כחשבון בא

בעתיד. יימים
 היועץ הוא שר־המשפטים לתפקיד אחר מועמד

 מניחים אין אולם שמגר. מאיר לממשלה, המשפטי
 ששמגר לפני הקרוב, בעתיד בחשבון בא שהדבר

 עבר לו שיש שמגר, בצמרת. יותר רב ותק יצבור
דיין. למשה מקורב רביזיוניסטי,

ה מ כ  זמן ל
ר נסע ל ג פי ♦ ש

(״מו מרדכי הישראלי הכדורגל כוכב של נסיעתו
 כמאמן להשתלם כדי לבריטניה, שפיגלר טלה״)

 המקצוענית, ווסטהאס קבוצת של בשורותיה ולשחק
 של וההצהרות ההודעות הפירסומים, כל לפי אמורה

שנה בתום בלבד. אחת שנה להימשך בדבר הנוגעים
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ה לי ד ן ל כי י
 של לבתו שנערכה האזרחית החתונה מלבד

 ושעליה רבין, יצחק בוושינגטון, ישראל שגריר
 חתונה מסיבת גם השבוע נערכה בהרחבה, דווח

 ולבעלה, השגריר של בתו רבץ, לדליה צבאית
בן־ארצי. אברהם סגן

 שירתה שדליה בעת זו את זה הכירו השניים
 המיוחד הצבאי בטכס אברהם. משרת בה ביחידה
 בפראקים היחידה קציני הופיעו ביחידה, שנערך

 פואימה הקריא היחידה ממפקדי אחד וצלינדרים.
 להתחתן? כדאי מדוע הנושא: על בעצמו שחיבר
שלו החדר אל פרצו הפואימה, הקראת באמצע

 את שיסעו גרושים, כולם היחידה. ממפקדי שה
 בלוף! זה נכון! ״לא בצעקות: הפואימה, דברי

 התחתנתם?״ מדוע משוגעים! להתחתן! כדאי לא
להשיב. כבר היה אי-אפשר הנעשה את אבל

 קבוצתו, בשורות ולשחק לחזור שפיגלר אמור זו
נתניה. מכבי

 שד הקלעים טאחורי צצה חדשה קנוניה
 הסיעות את להרוג הגדולות: המיפדגות

חוסר־כסף. ע״י הכאות בבחירות הקטנות
 אחוז־החסי- העלאת במקום לבוא עלולה זו מזימה

 ד,מיפ־ של חששן בגלל כנראה, תתבצע שלא מה,
 ולתמיכה ציבורית לסערה תגרום שהיא הגדולות לגות

מסויימות. קטנות בסיעות הציבור של מוגברת
ממ למימון חוק יחוקק זו: היא הכספית המזימה

 שהפעם אלא שעברה. בפעם כמו הבחירות, של לכתי
 מערכת- למימון מפרעה שום למיפלגות תשולם לא

הבחי אחרי רק יהיה כולו והתשלום שלהן, הבחירות
התוצאות. לפי רות,

 כלי יקבלו הגדולות המיפלגות :העוקץ
 הבחירות, למימון מבנקים הלוואות קושי
הבחי אחרי הצפוי התשלום שיעבוד תוך
באלה. הלוואות מתן יתיר ישראל ובנק רות,

הלוואות הבנקים יתנו לא זאת לעומת

שבועוו
ת ג ל פ ה מ ד בו ע  ה
? ד הו צהייד דח״ד■ מ

מפלג תעמולה ניהול על הקיים לאיסור בניגוד
 הויחל הבחירות, בתקופת שלא צה״ל במחנות תית

העבו מפלגת שבועון של כמויות בהפצת לאחרונה
צד,״ל. חיילי בקרב אות, דה,

השבו גליונות תמורת משלם אינו אומנם צד,״ל
 הנתרמים הגליונות של בהפצתם עוזר אולם עון,

חינם.

 את ״מוטלה״ השביר זאת, בד למרות
שנים. שלוש •טל לתקופה בנתניה דירתו

ש1חולי־ דישו□ ב
* מסוכני□ ה טר ש מי ב

 ניספה שבו בתל־אביב, המאספים ברחוב הפשע
 מישרדי בין המאבק את מחדש יחריף וייצמן, השוטר

המסוכנים. חולי־הנפש רישום על והבריאות המישטרה
 שמישרד־הכריאות מעוניינת המישטרה

 חולה- של מיקרה בל על דמישטרה ידווח
 מבית■ יציאותיו עד ובייחוד מסובן, נפש

 טביעת- לקכל רוצה גם המישטרה החודים.
בזה. חודה כד של אצבעות
 תהיה שזאת מישרד־ד,בריאות טוען זאת לעומת

 חולי־נפש ירתיע ושהדבר המקצועית, באתיקה פגיעה
לרופאים. מלפנות

 נוסף אישום
ד בי אדי נג בי א
 שר■ בהוראת לדין יועמד אביבי אלי
 שלו תעודת־הזהות את שהחזיר עד הפנים,
המו על־ידי מגוריו איזור גידור נגד במחאה

צור. סולם המקומית עצה
 והשר, לשר־הפנים, תעודת־הזהות את שלח אביבי

נהריה. למישטרת התעודה את שלח בורג, יוסף ד״ר
 חיפוש, ערכה אביבי, של לביתו הגיעה המישטרה

 וכן אכזיב״, ״מדינת הכתובת עם מעטפות והחרימה
 את מחתים אביבי היה שבאמצעותה החותמת את

אצלו. מבקרים שהיו התיירים של דרכוניהם

ב קולנוע ״ ר אין ד
ח ת פ ב ״ רו ק ב

 למכוניות, בית־קולנוע לפתיחת ההכנות נשלמו
 מערבית הממוקם הקולנוע, בית אין. דרייב בשיטת

 הוקם הרכבת, פסי ליד בתל-אביב, התערוכה לגני
ה פתיחתו לנכסים. האנגלו־סכסית החברה על-ידי

כחודשיים. לעוד נקבעה משוערת


