
שבוטלה תוכנית

 ריאזרגניווניה
שרד מ הדתות ב

 החריט רפאל, יצחק ד״ר שר־הדתות,
 במישרדו. ריאורגניזציה לבצע

 הפקידים את להחליף היא הכוונה
 בעמדות־מפתח היושבים הוותיקים,

 כאנשים רכות, שנים זה הדתות במישרד
 לשר. המקורבים צעירים, יותר

 לתפקידיהם ייכנסו הריאורגניזציה במיסגרת
 ענף ראש שהיה פי בר־און, פיכאל סגן־אלוף

 זאב וסגן־אלוף הצבאית, ברבנות וקבורה אישות
 בסיס ופפקד אירגון ענף ראש שהיה פי דפני,

 יכהן דפני סגן־אלוף מצה״ל. ■הצבאית הרבנות
 הקצינים שני הדתות. בפישרד הפרכז איזור כפנהל

הקרובים. ביפים פצה״ל פשתחררים

 חדשים בעדים
ל״דורואד״

 דורנאל בישראל, לאור היוצא הצרפתי השבועון
 רבין, יעקב בעליו, על־ידי הוחכר ד׳ישראד,

 הבולגרית. בשפה היופון בעל אפריליו, לדניאל
 הצרפתית בשפה היופון של פבעליו היה רבין

 את פוציא החל ואחר־כך ל׳אינפורמסיון, שנסגר,
 יומון בעבר הוציא אפריליו בצרפתית. השבועון

שנסגר. הרוסית, בשפה

 ה ■מ ם מ ..אד־על״
קומות 25 בן מסוף

 איוטדקטואדים דאת
■שראל״ם

:פוספך פפקור
 של בינלאומי מיכצע תיבנן פתח אירגץ

 כחו״ל, ישראליים אינטלקטואלים רצח
 אש״ף של אינטלקטואלים רצח על כתגמול

 על־ידי ואחרים) זועייתר וכנפאני,
 ישראליים. מוסדות
 פלסטיניים, אישים בהשפעת בוטלה התוכנית
 שהתוצאה עראפאת יאסר את ששיכנעו

 והגברת קדושים, דפויות יצירת הפוכה: תהיה
בישראל. הלאופני הגל

 גולן: של סימרו
שינויים בלי

 פקודת על־פי שנאסר גולן, מתי של סיפרו
 מפני הצנזורה, על־ידי רכין יצחק

 של סודיות שיחות של תעתיקים שהכיל
 כקרוב יופיע כארץ, קיסינג׳ר הנרי

וכארץ. בחו״ל
 הפפשלה. בה חזרה הציבורית, הסערה בעיקבות
 לפעשה לפירסום, הספר את התירה הצנזורה

 בצורה נוסח החופר היחידי: ההבדל שינויים. ללא
 הם שאלה בפירוש ייאסר שלא כך אחרת,

סודיות. שיחות של תעתיקים

 בביר סגן - דימר
המדינה לפרקליט

 לעורך־ פלא גיבוי לתת החליט פישרד־הפישפטים
 לפרקליט בכיר סגן ריפר, שפואל ד״ר הדין
 הפשיפה את קיבל אשר תל־אביב, פחה

 בפרשות הפעורבים נגד כתבי־אישום את ■להכין
 בפישרד־הביטחון. שהיו השוחד

 אחד דימר, לד״ר מייד להעניק הוחלט
 את ישראל, של המישפטנים מוותיקי
המדינה. לפרקליט ככיר סגן התואר

מחדש תח3״ הפאב
 תור מחדש ייפתח פרדריקה של הפאב
 מלכי ככיכר — חדש כמקום חודש,
כתל־אביב. ישראל
 בעל רונן, אלי עם להסכם הגיעה פרדריקה
 לסטייקיה, ספוכה ופיסעדת־דגים רונן סטיקיית
 לפי פלכי־ישראל. בכיכר שתיהן הפצרות
 בחלקים הפאב בעלי ופרדריקה רונן יהיו ההסכם,
 הפקום בהכשרת עוסקים עתה שווים.

החדש. לתפקידו

 ישראל■
 דהמסיק ביקש

נגדו המישפט את

 גיבשטיין, חנניה עם להסכם הגיעה אל־על חברת
פסוף־ יוקם כי ראשון־לציון, עיריית ראש
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 את שתפדיל מאוחדת, טיפלנת״שלוט
בזו. שתקום כתנאי הפלגים, כל

 מורה להמריץ המקווה המיליונר,
 הר פדן יטגה האיחוד, תהליך את זו

 מדי, שינוי,::יער, קפוצות לראשי שאר ;?
צ.:וישןדח: מוקה, | #י # #
נ ״ ' - ״ ׳*

 צפון חרכבת תחנת ליד אדסותיו, על תעופה
בתל־אביב.

 קומות 25 של כגוכה יהיה המסוף
 הנוסעים, שירותי כל את כתובו ויכלול

 של הקרקעות ומיסעדות. מלון כולל
 לחקלאות, כיום מיועדות גיבשטיין
ייעודן. את לשנות תצטרך ו״אל־על״

 תחגת־גבול
הירו? בקו

 ושער שילטי־גכול סימליים, תמרורי־גכול
 וג׳נין, מגידו כין הירוק, כקו יוצבו חגיגי

 וחצי, שבוע כעוד שיתקיים סימלי כמעמד
 ״גבול רעיץ את להמחיש ושנועד

 מדינת־ישראל כין השלום״
פלסטינית. ומדינה

 אנשי־ 70כ־ חתפו זו לפעולת־םחווח הקריאה על
 פן וערבים, יהודים ואפנים, סופרים רוח,

 הפעולה זוהי פחנה־השלום. של השונים החוגים
 רב זפן פזה הראשונה הגדולה הסשותפת

זה. בפחנה השונים הפלגים של

מבקש רבינוביץ
 המילחמה להצניע
בחדם

 כמנהלי נזף רכינוכיץ, יהושע שר־האוצר
 אגמון אברהם הערבי, בחרם המילחמה

 הרבה הפירסומת על הלפרין, ודני
בחרם. מאבקם סביב יוצרים שהם
 בשקט, לנהל יש בחרם הפילחפה את כי סבור, השר

 בפסעי-תעםולה ולא דיסקרטיים, ובלחצים
 על להכריז הפותקפים את הפכריחים בומבסטיים,

הערבים. עם הזדהות

 היועץ־■ אל פנה ישראלי דויד עורך־הדין
 להמליץ כבקשה המישפטי־לממשלה

 המישפטיים ההליכים הפסקת על
נגדו. המתנהלים

 עורך־ שיל בפכוניתו שחיבל בכך הואשם ישראלי
 אנשי על־ידי שנתפס אחרי לידסקי, צבי הדין

 הסנונית, צפיגי את לחתוך שעפר בשעה הפישטרה
 ישראלי צירף לספשלה הפישפטי ליועץ לבקשתו
האישי. פצבו על סיספכים

 את וכדת ש ׳,..וניס
 הקהםרוס

הרחוק במיזרח
 הקונפרנס על הנלהבת בהגנתה הידועה צי״ם, חברת

 כשוברת אלה ביפים פוזכרת לישראל, להובלה
 הידוע הרחוק, בפיזרח להובלה הקונפרנס

טייוואך. הונג־קונג של ״הקונפרנס בשם  צי׳־ם ו
 עם יחד ביבלאוסית, עיתונות על־ידי סואשפת

 ועם הרהוק הפיזרח עם לפיסחר הסובייטית החברה
 בפיצוץ ליין, קונטיינר אוברסיז אוריינט

 והבטיח חברות־תובלה 18 שאיגד הקונפרנס,
לכל. פינפיום פחירי

 על הודיעו כקונפרנם חברות־הובלה 15
 מילחמת־מחירים התחלת ועל פרישתן,

 כחברות־ענק, שמדובר מאחר פרועה.
 אם ספק ענקיות, כספיות רזרבות עם

בזו. כתחרות לעמוד תוכל ״צי״ם״

ר,,אחא״ קווה אין
 לקניית רצינית הצעה כל הוגשה טרם כה עד

 לבנק השייכים אתא־לודזיוו, הטכסטיל פיפעלי
 רוזנבוים. טיבור של לאשראי הבינלאומי

 כל את לפכירה העפיד בז׳נבה בית־הפישפט
 רבים קופצים יהיו כי והניח רוזנבוים, ניכסי

שלו. פיפעלי־הטכסטיל על
 הגבוהה ברמתם ידועים ״אתא״ מיפעלי

 העולמי המשבר פי נראה אך וריווחיותם,
 מפני משקיעים מרתיע כטכסטיל

לענף. כניסה


