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ת רו ב ח ת  ■רדך־סוריה ה
ד ־ ג ם נ ביניי ר־ ד ס ה

 המפתיעה להתקרבות האמיתית הסיבה
 שעם המשותף הפחד היא וירדן סוריה כין

 וישראל, מצריים בין הסדר־ביניים השגת
 תדאג ולא הפעיל המאבק את קאהיר תיטוש

הא למדינות השייכים השטחים להחזרת
חרות.
 ירד* התקרבות גם תיתכן זה רקע על

ופלסטינית־לוכית. גית־פלסטינית,

ת רגנו א ת ד ה ג  נ
? ־ רפין ארי

 מ־ עדיין המזועזעים במיפלגת־העבודה, חוגים
 (מיל.) האלוף את למנות רביו יצחק של העזתו
הת מתכננים לענייני־ביטחון, כיועצו שרת אריאל

 מית־ כי נראה זה. מינוי רקע על רביו נגד ארגנות
 שובו אחרי קצר זמן תיערך רביו על קפת־הנגד

בארצות־הברית. פורר הנשיא אצל מביקורו
 ידם את יתנו זו להתארגנות כי הנמנע מן לא

 משה כולל במיפלגת־העבודה, רביו של יריביו כל
שביניהם. האיבה למרות אבן, ואבא ספיר פינחס דיין,

 רכין ליצחק צפוייה האגף מן מיתקפה
 שנפגע פרם, שמעון שר־־הכיטחון מצד גם

 של מינויו מצורת אישית, כצורה עמוקות,
 ומכלי עימו התייעצות ללא שנעשתה אריק,
המינוי. מועד על לו לדווח

 יגאל ראש־הממשלה, סגן גם ני הסתבר בינתיים
 בסוד הביאו לא רביו אריק. ממינוי נפגע אלת,

כוונותיו. על דבר לו גילה ולא בו נועץ לא המינוי,

שו מה ט-ן חיפ ש דינ

ב המפד״ל נציג ידיעת ללא נעשה הלאומיים ריס
בסוק. חיים עירייה,

 על המרכז את המפד״ל לצעירי מוסרת העירייה
 וחדרי- אולמי־התעמלות טלוויזיה, הכולל ציודו,

מישחק.

א שר־המישפט■□ ל
ש ר ביק גו ס ק ל תי

כמ שהופיעה הידיעה של נוסף בירור
 הזה״, ״העולם של האחרון כגליון זה, דור

 לסגור כדי שר-המישפטים התערב באילו
הר — כמדינה בכירה לאישיות שנגע תיק
אמת. כה אין כי אה

 ולא כזה, תיק בשום התערב לא שר־המישפטים
 כך. על המישפטי היועץ ובין בינו חילוקי־דיעות היו

לשר. עוול גרם בכך כי על מצטער הזה העולם

יהיה קיקיון
ד ק פ חכור״ מ

למ החליט עמית, מאיר ״כור״, מנכ״ל
 המבקר״ לתפקיד יכולת ובעל חזק אדם נות

 כזכריה כהר כך לשם הקונצרן. של הפנימי
 ״סולבור״ מנכ״ל לשעכר קיקיון, (״קיקי״)

 תפקיד העדיף עצמו קיקי בניו־יורק. ו״כור״
 ניהול כמו לו, שהוצעו אחרים על־פני זה

לצרכן״. ״המשכיר
ה הביקורת על הדגש את לשים החליט עמית
שחיתויות. מפני כור את לחסן כדי פנימית,

■היה שיפמן
ר ב ה״ דו חסולל־בונ
הת ״אגד״, חברת דוכר שיפמן, מרדכי

״סולל־כונה״. קונצרן כדובר מנה
 היה הוא לחופשה-ללא-תשלום. מאגד יוצא שיפמן

 בבחירות מסלה שנחלה המתקדמת״, ״הסיעה מראשי
 יוסף הסיעה, מנהיג השילטון. את ושאיבדה באגד
אוטובוס. כנהג לעבודה חזר כבר הררי,

 שעבר רייך, אשר את שיפמן מחליף בסולל־בונה
 סולל־ של הוותיק הדובר מיפעל-הפייס. דובר להיות
 לבינוי החברה כדובר לכהן עבר גפן, אהרון בונה,

בירושלים. בעיר־העתיקה היהודי הרובע ופיתוח

יק11ר הדיו עורך
ת סננו! ר חי ב

למינוי. התנגדותו הכיע הארצית מינויים
ה נשיא על-ידי הוגשה רפופורט של מועמדותו

 ליש־ את המייצג רזניק, אמנון עורך-הדיו אך וועדה,
בחי את לדחות ביקש זה, בפורום עורכי־הדין כת

 נגד תלונה הגיש שהשופט בטענה השופט, של רתו
 המיש־ במישרד ׳והתלונן בפניו, שהופיע עורך־דיו

הפרקליט. נגד ובלישבה פטים
 הוועדה דחתה רזניק, של טענותיו את לברר כדי

 למועד רפופורט השופט של בחירתו על הדיון את
 גם בכיר מועמד הוא רפופורט בורים השופט אחר.

 בתל־ השלום בבית־מישפט ראשי שופט לתפקיד
אביב.

השופט■□
ת מתבוננים בו ש ל

 ועדת- תאשר לא ביולי האחד עד אם
ה של בקשותיהם את הכנסת של הכספים
בשביתה. יפתחו הם שופטים,

ד1 ב §| הגי
ן וול די ה ק־ ס פ

 כן־עיתו הדפה המחוזית השופטת
 חסר״תקדים, צעד אלה כימים עשתה

 כמישפט עד כפניה להופיע כהזמינח
פסק-דין. על-ידה ניתן בכר שבו

 דר- יעקב רואה-חחשכון הוא העד
ה של פלילית כתביעה שהעיד קו/

 כפסק-חדץ כרמן. משח גגד מדינה
 ורקד כי השאר כץ השופטת קבעה
 שלח ודקר סכומים.״ השרוול מן ״שלף
 ססק-הדין, מתן לאחר מיכתב אליה

 כ־ כעובדות טעתה היא כי הראה ובו
פסק-הדץ.

ל להופיע אותו הזמינה השופטת
חך מה לראות מצפים ועתה פניה,  כ

לש אין החוק דפי שכן לעשות, תה
אי והעד כעידעור, אלא פסק-דין נות

לערער. היכול צד נו

 שכרם לחעלת דרישותיהם את חגישו השופטים
 בית־המישפט שופטי עבור נטו לחודש ל״י 3500ל-

 בית- שופטי עבור לחודש נטו ל״י 4000ו־ השלום,
כ לפני הצליח מישרד־המישפטים המחוזי. המישפט
 הבטיח כאשר השופטים, שביתת את למנוע חודשיים

 אפר־ל. בחודש ההעלאה חשבון על הפרשים לשלם
ש מפגי אותם, שרימו כעת טוענים השופטים אך

 רק ההפרשים חשבת על ל״י 2000 להם שולמו
מאי. בחודש

ר רו ד בן־ ? ו דו טנ ט ק ב
 וכיום שר־האוצר, סגן לשעבר דינשטיין, צבי
 בן- ודב האוצר, במישרד הדלק ענייני על הממונה

ה צינור קו של מועצת־המנהלים יושב־ראש דרור,
 בקטמנדו, ביקור לאחרונה ערכו אילת־אשקלון, נפט

נפאל. בירת

א טחוז■ שופט ת״ פ
כו הוותיק שופט־השדום של בחירתו

 כאשר שובשה, מחוזי כשופט רפופורט רים
כוועדת-ה- עורכי־הדין לישכת של הנציג

ת מדיחים ר א כי  מז
ת מר ש מי ה ה עיר צ  ה
ם תיי ע ב בג

 מט- של מומחי-הנפט שני של ביקורם
ניחו של גל עורר בקטמנדו שלת-ישראד

 לחיפושי־נפט דימיונית תוכנית לגבי שים
 היה לא זה לנושא כי הסתבר אולם בנפאל.

 הצימצומים תקופת כעצם לביקור. קשר כד
 עם השניים יצאו כמדינה, והידוק־החגורה

האכסוטית. במדינה נופש לטיול נשותיהם
 של השיא בימי דווקא השניים ערכו הטיול את
 אחראים שהם בקצא״א, הים מחלקת עובדי שביתת

אישית. לו

עירוני מועדון
ל לצעירי מפד׳י ה

הד ל״צעירים נותנת תל-אכיב עיריית
 העירוני הנוער מרכז את הלאומיים״ תיים

שיש בדי ״הבימה״, בית ליד העירייה של
 זוהי המסד״ל. צעירי שד פעילות מרכז מש

 שהעיריה רכות שנים מזה הראשונה הפעם
מיפדגתי. לשימוש עירוני נכם מוסרת

 את המארגן גוף הם הלאומיים הדתיים הצעירים
 זבולון תומכי במפד״ל, השלמה ארץ־ישראל צעירי

לצעי- העירייה בין ההסכם בן־מאיר. ויהודה המר

ם רי ל  מתייפים דו
ך ר ד ל ב א ר ש לי

עו מזוייפים דולרים מיליון שיבעה
 זויי■ הדולרים לישראל. דרכם את שים

 נייר על רכה, באמנות כדאם־וגאס פו
היחי דולר 100 שד בשטרות מקורי,

 מקוריות גלופות השיגו הזייפנים דה.
כ מוגבלים הם אולם השטר, כל של

ספ שבע רק השיגו הם אחד: דבר
 להדפסת הנחוצות ,10ה־ מתוך רות

 כל על המצויים הסדרות מיספרי
 — לכך גורמת זו הגבלה שטר־כסף.
 ניתן עוקבים שטרות של שבחבילה

מספר. אותו הנושאים שטרות למצוא
ל לנוסעים עתה מוצעת החבילה

 הגבוה הדולר שער מצוי כה ישראל,
ה כמוכן. השחור, השער — כעולם

 כ• נמכרים האלה המזוייפים דולרים
 — מאד גבוה מחיר הדולר, סנט 40

 משל• כדרך־כלל המעולה. הטיב כגלל
______________לדולר. סנט 15 מים

 הצעירה המישמרת מזכיר של תמיכתו
 רייך, בני בגבעתיים, העבודה מיפלגת שד

כ לו תעלה קרייזמן, קובה כראש־העיריה
תפקידו.

 במים- לשינוי החוג ראשי מיבצר היא גבעתיים
ב דור־הביניים, נגד במילחמת־חורמה שפתח לגה,

חב בגבעתיים קרייזמן. וקובה עופר אברהם ראשות
 לשילוב, החוג ראשי מיפלגת־העבודה במזכירות רים

ב שתמכו אמוראי, ועדי חריש מיכה חברי־הכנסת
 רייך קרייזמן. נגד במסע שפתח ויימן, דני חברם

כך. בשל מתפקידו יסולק ועתה ויימן, נגד הצביע

ם ב מקו אמצע טו □
חמישי דיו□

1 יי-■——*—יי■■!—י
 מקום צה-ל, גלי של הפופולארית היוקרה תוכנית

מה תשודר שני, בימי כה עד ששודרה באמצע, טוב
 צח-ל גלי של האזנה סקר חמישי. בימי הבא שבוע
 בלילה, 10.00 השעה אחרי חמישי, ביום רק כי גילה

 הספורט תוכניות על לוותר טלוויזיה צופי נוטים
לרדיו. יותר ולהאזין שם, המשודרות


