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 תמורת מפר דיין משה שר־הכיטחון
 הצהרות למסור הבלעדית הזכות את כסף
טל להכרת הבינלאומיים התיקשורת לכלי

 פרג■ ז׳אן של שבבעלותו זרה, פרטית וויזיה
 לדיין ששילם האיש הוא שובל שובל. סואה

טלוויז סרט להסריט הזכות תמורת נס
הפרטיים. חייו על יה

 ה• נציגי כאשר התגלתה השערוריה
 אישורו את וביקשו דיין אל פנו כי.כי.םי.

 לשדר התכוונו אותו עימו, טלוויזיוני לראיון
 ירדן, למלן־ שערכו מקביל ראיון עס יחד

 נציגי באוזני טענו דיין של מקורביו חוסיין.
 ראיו• להעניק רשאי אינו דיין בי הבי.כי.םי.

 כמשך זרים תיקשורת לכלי מצולמים נות
 חכרת בפני שהתחייב ביוון ,1973 שנת כל

 את לה להעניק פרטית צרפתית טלוויזיה
השנה. למשך עימו טלוויזיה לשידורי הזיכיון
 חסרת־התק־ מהתשובה שנדהמו י.,0הבי.בי. אנשי

 טלוויזיה בראיונות מעולם נתקלו לא שבבמותה דים,
 למישרד־ רישמית בתלונה פנו זרים, מדינאים עם

 המשונה, בנימוק להתראיין דיין של סירובו על החוץ
לשנה. עצמו את כבר מכר כי

ר פי ה ונד א״ם ס ד ל ו ג
 לכל מעל כיום ברור המפורשות, להכחשות בניגוד

 אולטימטום הציב ספיר פנחס שר־האוצר כי ספק,
הממ ישיבת לפני מאיר, גולדה ראש־הממשלה בפני
 מכירת להתרת בהצעות לדון שהתכנסה השבוע, שלה

ישראל. לאזרחי בשטחים קרקעות
 גולדה אל שהגיעו האמריקאיות לאזהרות נוסף

 כי האמריקאים הבהירו בהם דיניץ, שמחה באמצעות
 ניב־ הנשיא על־ידי תתפרש זה בנושא חיובית החלטה

הש להסדר, להגיע ובמאמציו בו מכוונת כפגיעה סון
 שהיה ספיר, של איומיו גולדה של עמדתה על פיעו

מעולם. היה שלא כפי וקיצוני תקיף זה בנושא
 תתקבל כאם כי גולדה, את הזהיר ספיר
 כשטחים קרקעות מבירת להתיר החלטה

 אחר מועמד למצוא עליה יהיה לישראלים,
 אחר ואיש מישרד־האוצר את עבורה שינהל
 מיפלגת של הבחירות מערכת את שינהל

העבודה.

ת לו עו ה פ א ח ד מ ג נ
אה״ד מיונעד

ירו באוניברסיטת סטודנטים קבוצת
 מחאה מיכצע כשרשרת השבוע החלה שלים

העצמאות. ביום צה״ל מיצעד קיום נגד
 חיילים, דמויות ציור במיבצע: הראשון השלב

 המגבזיים ברחובותיה הכבישים על ומטוסים טנקים
 ״לא :בסיסמות מלווים כשהציורים ירושלים, של

 שחבריה הקבוצה, מיצעדד׳ צריך ו״מי למיצעד!״
 מתכוונת מסויימת, פוליטית לקבוצה משתייכים אינם

העצמאות. ליום עד ברציפות בפעולותיה להמשיך
 מיב■ גם יארגנו הקבוצה שאנשי ייתכן
עצמו. המיצעד קיום כעת המוני צע־מחאה

ס סי כ שהייה ט  ה
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ההס מזכ״ל את לשכנע הניסיון מאחורי
 לדחיית להפבים כן־אהרון יצחק תדרות

ה דצמבר חודש עד להסתדרות הבחירות
ל מייד כלומר, שנה,
לכנ הבחירות אחרי

 טכסים מסתתר סת,
 להסוות שנועד שקוה

 יותר ממושכת דחייה
הבחיהות. של

ני לא כי טען בן־אהרון
הבחירות, את לדחות תן

ב הקטנות שהסיעות מאחר
לבית־המיש־ יפנו הסתדרות

 לקיים ויבקשו העליון פט
 להסתדרות הבחירות את
ההס בחוקת שנקבע כפי

 ניתן לא לפיכך תדרות.
 של כוונתם את להגשים

לד המפא״יי הגוש ראשי
 לאביב הבחירות את חות
1974.

לחי הציעו הגוש אנשי
 הבחירות את לדחות לופין

האפ דבר ,1973 לדצמבר
 הרעיון החוקה. לפי שרי

 אחרי זו: הצעה מאחורי
ה ירד לכנסת הבחירות

 ואיש המיפלגות בכל מתח
הבחי לדחיית יתנגד לא

.1974 לאביב רות
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 עצומת־ה■ מיכצע

הסטודנ של מחאה
 באוניברסיטת טים

 פיטוריו נגד תל-אביב
 אלוה־ של הפוליטיים

 מאיר (מיל.) מישנה
 הצלחה נחל פעיל,

חסרת-תקדיס.
 ל־ קרוב חתמו כה עד
העצומה על סטודנטים 2000

באוניברסיטה. להרצאות פעיל את להחזיר התובעת
 בו דומה, מיבצע על־פי נמדדת המיבצע הצלחת

 ל־ הקוראת עצומה על לחתום הסטודנטים התבקשו
 כללי י בנושא ההשכלה. כופר את לבטל ברית־המועצות

סטודנטים. 2500כ־ חתמו כזה, מחייב ובלתי

ק טדי ל  ?ו
ת ■רוץ רו חי ב ב

 החליט כבר קולק, טדי ירושלים, עיריית ראש
עיריית לראשות נוספת בפעם מועמדותו את להציג

ר לאד■ עונש פ סו
החד מחלקת איש סופר, אדי

 הישראלית, הטלוויזיה של שות
 מנהל גיל, צבי בידי השבוע נענש

 הטלוויזיה. של החדשות מחלקת
 בעצמו. לראיין עליו נאסר :העונש
ל עימו לקחת יצטרף הוא להבא

 שיאושר מראיין שיכין כתבות
החדשות. מחלקת מנהל בידי

 לעד גיל על-ידי שניתנה הסיכה
 את שואל סופר אדי :המוזר נש

רא מרגיזות. שאלות המרואיינים
 ערכי עם שעבר כשבוע שערך יון

 ישראלית אזרחות שקיבל ירושלמי
 הד״ר של נזעם תגובה מאמר עורר
 ״ידיעות עורף רוזנבלום, הרצל

 תגובות עורר העונש אחרונות״.
 החדשות מחלקת עובדי בין נזעמות
 נוספת התדרדרות ככף הרואים

הטלוויזיה. של ופוליטיזציה

 הבחירות חוק — לכך שלו שהתנאי למרות ירושלים,
התקבל. טרם — הערים לראשי האישיות

 עם יחד לתכנן, קולק החל ככר לאחרונה
שלו. הבחירות מערבת את ועוזריו מקורביו

ייבחרו מחי
מפייס? מזכיר■

 הבחירה מועדי סביב עקשני ויכוח מתנהל במפ״ם
 המיפלגה. של והאירגוני המדיני המזכיר לתפקידי

 בעיקרה המורכבת במיפלגה, גדולה שקבוצה בעוד
 עתה, הבחירות את לערוך תובעת המערך, משוללי

הבחי את• לדחות המערך מחייבי של הרוב נוטה
שנה. בחצי רות

 דחיית תאפשר המערך מחייבי לדעת
 המזכיר של הסמוייה הדחתו את הבחירות
 ללא כן־משה, נפתלי מפ״ם, של האירגוני

כגלוי. יודח אם הצפוייה פנימית שערורייה׳
 הבטחתו את לקיים יערי למאיר הדחייה תאפשר כן

 המיפ- את יקבל שהוא תלמי, מאיר המזכ״ל ליורשו,
בן־משה. מהשמאלן מטוהרת כשהיא לגה

ש שירות ד ח
ם של טי מ קו בו
 להנהיג עומד לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

 שיאפשרו בנקומטים, שירותים סניפיו בכל בקרוב
 שעות בכל מחשבונותיהם כספים למשוך ללקוחות
היממה.

ב המותקנים לאומי, בנק של לבנקומטים בניגוד
 כסף סכום הוצאת והמאפשרים בלבד נבחרים סניפים
 הבינלאומי הבנק של הבנקומטים יהיו וקבוע, מוגבל

למ לקוח לכל שיאפשר למחשב, ישירות מחוברים
המופ הסכומים בגובה כסף סכומי מהאוטומאט שוך

בחשבונו. קדים

ונורייב פונטיין
ץ ירקדו אר ב

 באמי האביב פסטיבל במיסגרת יערכו הופעותיהם
בקיסריה. פיתיאטרון
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