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המפד״ל מרבו
 הקרוב החמישי ביזם תוחש סדרנים של ׳תעבורת

 מרכז ישיבת תיערך בו בתל־אביב, אוהל־שם לאולם
 המפד״ל צירוף בעניין להחליט שיצטרך המפד״ל,

לקואליציה.
 ידיעות ■הגיעו ״למיפנה״ סיעת חוגי אל

 הפגנה לערוף ״גוש־אמונים״ חברי כוונת על
 כדי אותה, ולפוצץ המרכז כישיבת גדולה

ההצטר על כה להחליט יהיה שאי־אפשר
ש סדרנים, יגוייסו זה לצורף לממשלה. פות

 נסיונות־ההפרעה, את למנוע יוטל ליהט
בכוח־הזרוע. פילו 1

ר על לח׳ן ספי

 פרוייקטים שני ברית־המועצות. למרכז סיביר בין
 את וכן העולמי, המלאי כל את לבלוע עלולים אלה

הקרובות. השנתיים במשך הייצור •כל

■■גילו

11 ה1ה !העול□
תוצאות !ושאי□

 גרמו הזר! העולם של הבילעדיים מגילוייו שלושה
 תחומים בשלושה בלתי־צפויות להתפתחויות השבוע
:נפרדים

 ובו הזה, העולם צוות נשלח 1974 יוני בחודש #
 לבית־המיש־ בן־ארי אילנה והצלמת זוהר מרסל הכתב

 מידה באיזו לבדוק על־מנית בתל־אביב, המחוזי פט
חיים שר־המישפטים של הוראתו את השופטים !ממלאים

 לקואליציה, המפד״ל של צירופה עם
 שלוש הקמת תאשר שהממשלה לוודאי קרום

 השומרון. כאיזור כגדה, חדשות התנחלויות
הנר ככל יהיו, לא שיאושרו ההתנחלויות

מת כיקשו שכהם המיושכים כאיזורים אה,
 מאידך אולם להתנחל, ״גוש־אמונים״ נחלי

 המתוכננות מההתנחלויות גם יחרגו הם
אלון.״ ״תוכנית במיסגרת

 מתנאי חלק היה לא ההתנחלויות שאישור למרות
 שדובר להניח סביר לקואליציה, המפד״ל הצטרפות

 לבין המפד״ל נציגי בין המוקדמים במגעים עליהם
 ייראה לא ההתנחלויות שאישור כדי ראש־הממשלה.

 זמן- כנראה ייעשה הוא במפד״ל, לקיצוניים ככניעה
בממשלה. תשב כבר שהמפד״ל אחרי מה

מו יהיו שהם הודיעו, כבר גוש־אנווניס אנשי
 שעות 24 ׳תוך שיאושרו, ההתנחלויות את ליישב כנים

האישור. ממועד

למינו■ לחץ
שר טולידאנו פ

 טו־ שמואל ערבים, לענייני ראש־הממשלה יועץ
 הנוצרית־ העדה ערביי של כנס מאחרי עומד לידאנו,

 ואשר הקרוב, הראשון ביום בחיפה שייערך קאתולית,
 לענייני שר למנות רביו יצחק מראש־היממשלד, ידרוש

מיעוטים.
 רבץ על להפעיל היא טולידאנו כוונת

 1 הכנס את כשר. אותו-עצמו למנות לחץ
 אלי־ ח״כ, שהיה מי טולידאנו עכור מארגן

נחלה. אם

שבר שיית מ בתע

ר חוו ת ל לו לפעי
לוחצים במיפלגת־העבודה ספיר פינחס של מקורביו

 במיסגרת מוגברת לפעילות שיחזור לאחרונה, עליו
הממו היעדרויותיו כי טוענים אלה אנשים המיפלגה.

 ממיס־ כליל אותו מוציאות מהארץ ספיר של שכות
 ויותר שיותר לכך וגורמות המיפלגתית הפעילות גרת

ובעיקר מפא״י, אנשי מידי נשמטות עמדות־השפעה

 עחונות קצין
ש חד

שר־הביטחון ל
 עומד פרס שמעץ שר־הכיטחון

 בליש• חדש קצין־עיתונות למנות
נפ שר-הכיטחון לדובר נוסף כתו,
 עוד זו בכהונה ששימש לביא, תלי

דיין. משה בתקופת
״ידי כתב ימונה החדש לתפקיד

שיפ כפיר, אילן אחרונות״ עות
 הצורף מעיתונו. זה לצורף רוש

 לשר, מיוחד קצידעיתונות כמינוי
 התעורר השר, של לדוכרו נוסף

 והתכופים הרכים מסיוריו בתוצאה
 ברחבי צה״ל ביחידות פרם של

ב להתשה בכר שגרמו המדינה,
אליו. הנילווים העוזרים חכר קרב

 בבוקר 8.30 בשעה המישפטים ניהול את להתחיל צדוק
 השניים הופתעו לשופטים. ממתינים בעודם בדיוק.
הס לובנברג (הלמוט) שלמה המחוזי השופט כאשר

 שהיתד, המצלמה רצועת את הידק הצלמת, על תער
 לעצרם. שוטרים שלושה והזעיק צווארה, על תלוייה

 בתוך שהיה המצולם הסרט את השופט החרים כן
 מרחב למישטרת הוגשה זיו ׳תקרית בעיקבות המצלמה.

על תקיפה, על לובנברג השופט נגד ׳תלונה 'הירקון
 חופש^העיתיונות. והפרת בלתי־חוקי מעצר בונות,

).1918 הזה (העולם

 תל-אביב שמישטרת אחרי השבוע, י■
 את והעכירה כפרשה חקירתה את סיימה
 הורה שר־המישפטים, של לטיפולו התיק
 רישמית קובלנה להגיש צדוק חיים השר

ולהע זה, מעשה בגין לוכנכרג השופט נגד
מישמעתי. בית־דין כפני מידו
 הזה, העולם מבקר חשף השנה אוגוסט בחודש •
 קבלת עבור השוחד תשלומי פרשת את יפת, זאב

המיו הציבורית הוועדה באמצעות למוניות רישייונות
ב ).1930 הזה (העולם מישרד־התחבורה שליד חדת

הירו המיספרים ״ג׳ונגל הכותרת את שנשאה כתבה,
 על וטענות האשמות של שורה יפת העלה קים,״
 בפרשית אליקים יחלמו סתי צבי עורכי־הדין של חלקם

זו. שחיתות
ירו מחוז מישטרת עצרה השבוע ■
 הוועדה חכר סתי, צבי עורף־הדין את שלים

 ואת למוניות רישיונות לחלוקת הציבורית
 שייצג צה״ל עובד אליקים, זלמן עורף־הדין

 בפני בהופעותיהם שבירים נהגי־מוניות
 פקודות-מעצר, הוצאו השניים נגד הוועדה.

 לקבלת שוחד וקבלת מתן בפרשת בחשודים
למיספרי-מוניות. רישיונות

 מצב על הזה, העולם שפירסם כתבות בסידרת <•
 ״שוק 1933 — 1935 הזה (העולם בארץ הרפואה שירותי

טנכ״ל את הזה העולם האשים לבן״), בחלוק שחור
ה הסרטים פ רו אי ב

 של הקולנוע מסבי על יוצגו הבאה כשנה
אי מתוצרת סרטים ופחות פחות ישראל
 ארצות■ מתוצרת הסרטים של וחלקם רופה,

כשי יעלה הכללי הסרטים בייבוא הכרית
ניכר. עור

הכל המשבר של ישירה ׳תוצאה היא זו תופעה
 אחד ואשר אירופה, מדינות את פוקד שהחל כלי

 בייצור תלולה ירידה הוא הראשונים הבולטים מסימניו
ובריטניה. איטליה צרפת, כמו במדינות הסרטים

 מדי-קייץ היוצאים ישראליים, מפיצים
להק סרטים מלאי לרכוש כדי לאירופה

 לאחרונה חזרו הקרובה, השנה למשך רנה
 אחד סרט אפילו רכשו לא מהם בשרבים
להקרנה.

יוצא רביו
שפעת גלילי מה

 ראש־הממ• כין נתגלע במעט-גלוי קרע
יש השר־ללא-תיק לבין רכין, יצחק שלה,
קוד של ביותר הקרוב יועצה שהיה מי גלילי, ראל
מאיר. גולדה רבין, של מתו

 כדי בעיקר בו, להיוועץ הירבה רבין יאשר גלילי,
מההת נפגע גולדה, עם טובים יחסים על לשמור
 חיים לשר־המישפטים רבץ בין האחירוינה קרבות
 פעמים מיספר גלילי התבטא שעבר בשבוע צדוק.

 שעימר, בעייה בכל אשר ראש-הסמשלה, על בליגלוג
 צריך זה ״בעניין גלילי: לדברי אומר, אליו פונים

צדוק.״ של דעתו את לשאול

המפא״יי. הגוש מאנשי
מאנ שכמה תופעות על מצביעים ספיר מקורבי

והת בריחה סימני מגלים הנאמנים־לשעבר הגוש שי
פולי אפוטרופסים לעצמם ומחפשים מספיר, רחקות

אחרים. ומיפלגתיים טיים
 לא שאיפתו למרות ספיר, כי נראה

 הפנימית הפוליטית בקלחת מעורב .למעת
 של מצילן ולהתרחק אלה, כימים הרוגשת

מ חלק לקבל נוטה הכלכליות, השערוריות
 למעורבות חזרה לגבי לו שהוצעו ההצעות

המיפלגה. בחיי פעילה

חפור מחסור
ד ■1מכא בציוד ב כ

 לעבודות* כבדים מיכאנייט בכלים חמור מחסור
בארץ. לאחרונה נוצר עפר

הת בארץ, קיים שהייה אליה, בלים מלאי
 ובמילחמת• יום־הביפורים כמילחמת דלדל

 לחדש הנסיונות הסורית. בחזית ההתשה
נת בארץ הכבד המיכאני הציוד משק את

 בציוד השורר המחסור עקב כקשיים, קלים
בולו. כעולם זה

 מיכאגי ציוד לייצור הגדולות החברות כי הסתבר
 על חתמו קאטרפירר, חברת ובמיוחד במערב, כבד

 בץ קו־צינור־הנפט הקמת לצרכי ציוד לאספקת חוזים
צינורות־גז קווי להקמת וכן לארצות־הברית, אלסקה

ל באחריות פדה, ברוך הפרופסור מישרד־הבריאות,
 רופאי ציבור את שפקדו השליליות מהתופעות חלק

בארץ. שירותי־הרפואה

 על פדה הפרופסור הודיע השבוע ■
 הטענות כעיקבות מתפקידו, התפטרותו
 (ראה בעיתונות נגדו שהועלו וההאשמות

במדינה). ן

11111 אקוואריום
יי . 1

:1!

1
11

ה ה בנ פ חי ב
 עומד ענק אקוואריוס־־ךגים:*

 ראש׳־עיריית מוקם,בחיפה. להיות
 לחתום עומד אלמוגי, יוסף חיפה,

 מגרמניה משקיעים עם הסכם 'על
 שבו ענק, אקוואריום בניית לשם

 ושוב• דגים אלפי עשרות■ ירוכזו
 על ייבנה ואשר גדולים, ני״ים

 לעיר. ככניסה של.חיפה, שפת-ימה
 מעץ מיתקן עשוי אלמוגי.,: לדעת

 מאתרי״התיירות אהד להוות זה
ה לפי בארץ. ביותר המושכים
 תעלה הוכנו, שצבר : תוכניות,

 משלו־ למעלה חאקוואדיום בניית
1דדלת^;מיליון שה
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