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 עם הסדר־ביניים של האפשרות לקראת
 מינימלית הזזה לפחות שיחייב סוריה,

 באיזור־חיץ יישובים והבללת יישובים של
 ישראל השר מתגבש האו״ם, שבשליטת

 רבץ. ליצחק האופוזיציה בראש גלילי
 גלילי, של במנהיגותו המכיר המאוחד, הקיבוץ
 הליכוד, מאשר פחות לא רמת־הגולן בפרשת קיצוני
 הפגנות על מדברים כבר הממשלה ובחוגי

חובשי־ עם יחד כחולות ״חולצות של המוניות

 עם נפרד שלום שיכרות הראשון הערבי
 אין אף שטחים. על לוותר או ישראל,

 ביחד. הדברים שני את לעשות כפוהו
 (ולאחר־מבן אשכול שממשלת מאחר

 לשלום מוכנה היתה לא גולדה) ממשלת
 הוחמצה נרחבים, שטחים סיפוח בלי

אש״ף. לעליית הדרף ונסללה ההזדמנות,

ת סו תפיי בין ה
ויעקוב* פרץ

 כימים יערוך יעקוכי, גד שר־התחבורה,
 המייועד ביקור, כנמל־אשדוד הקרובים

 מנהיג לבין כינו ההתפייסות את לסמל
 כין היחפים פרץ. יהושע אשדוד, נמל פועלי

 לחילופי־האשמות שהגיעו השניים,
 האחרונה ההתלקחות כעת הדדיים

 ידידותיים. שוב הפכו באשדוד,
 על המופעלים הלחצים והולכים גדלים בינתיים

 גזר־הדין, על בעירעור להמשיך שלא פרץ יהושע
 סגירת־הנמל מעשה על מאסר, חודשי לשני אותו שדן
 המחודשים הדיונים כי חוששים הלוחצים שלו.

 באשדוד. נוספות התלקחויות לגרום עלולים בפרשה
 גם היה לכלא ללכת פרץ על הלוחצים כין

 נאווי, אליהו באר־שכע, עיריית ראש
 ולשחק בכלא יום בל לבקרו לפרץ שהבטיח

ששיבש. שם עימו

 של תרומות קיבל שהרב דיווח נמסר לרפאל
 אחרים, ולצרכים ישיבתו עבור דולר אלפי עשרות

 הרב. מעשי על סומך שהוא הכריז אך
 פרשת על לדבר סירב עצמו עובדיה הרב

 לארצות שוב יצא והשבוע התרומות,
הדרומית. אמריקה

רך ע מ ת ה בו חו ר ב
מך מן תו ט ב ר ב

 ראש נגד המערכה אין כוזבות, לידיעות בניגוד
 הליכוד איש רכטמן, שמואל עיריית־רחובות

 להיפך, המערך. אנשי מצד מתנהלת (ליברלים),
 בראש־ תומכים העירייה במועצת המערך אנשי

 נגדו. שהועלו ההאשמות מול העירייה,
 דווקא באה רבטמן נגד למערכה היוזמה

עימו. שהסתכסכו ימניים, עסקנים מצד

ע מנסים למנו
ב אישו□ טו חי א

 פרקליטות על האחרונים בחודשים הופעלו לחצים
 כדי לממשלה, המישפטי היועץ ועל תל־אביב מחוז

עורך־הדין נגד כתב־אישום הגשת למנוע
 יגאל של שתיקתו את גם מסביר הדבר כיפות״.

 של המפתיעות הניציות ההתבטאויות ואת אלון,
בן־אהרון. יצחק

ה:1נ19ה עוד
ה איוור־־מים ר פי או ד

 הנחת בעבודות להתחיל עומדים הקרובים בימים
 סואץ, מיפרץ שלחוף מא־טור, מים צינור קו

 קילומטר. כמאה של במרחק לשארם־אל־שייך,
 מייועד ל״י, מיליוני יושקעו שבהנחתו צינור־המים,

 שותים שתושביה לאופירה, טהורים מים להזרים
 הקו״ב. ל״י 20ל־ מגיע שמחירם מותפלים, מי־ים עתה

 מרחב־ למינהל שניתן הממשלתי כאישור
 הצינור, הנחת כעבודות להתחיל שלמה
 שממשלת־ישראל לבך רמז רואים
 למצריים זה איזור להחזיר מתכוונת אינה

לעין. הנראה כעתיד

הוחמץ איר
ם שלו חוס״!?■ עס ה

 איך פנימי, בחוג השבוע, גילתה בכירה אישיות
 המלך עם חוזה־שלום לכרות ההזדמנות הוחמצה
 נפגשו כאשר ששת־הימים, מילחמת אחרי מייד חוסיין,

 בשיחות פעמים. כמה ישראל ממשלת שרי עימו
 לוותר מחוסיין הישראליים השרים תבעו אלה

 תוכנית־אלון. בגבולות לפחות שונים, שטחים על
 יכול הוא כי היתה, חוסיין של תשובתו

המנהיג להיות :דברים משני אחד לעשות

ת פ טי  ?!והטייד?■ מ
ה, ש ק ב ם ב ל ש !ת

 יימכרו בארץ הראשונה בפעם
 הנערכת, למסיבת־קוקטייל, כרטיסים

אמן־אורח. לכבוד
 בעוד להגיע העומד סינטרה, פרנק

 הופעות, לשתי ארצה שבועיים
 ל״קרן יוקדשו שהכנסותיהן

 כרטיסים שיימכרו דרש ירושלים״,
 שתיערך, לטסיכת־הקוקטייל גם י

 ״הילטוך כמלון בהשתתפותו,
 הכרטיסים מחירי כירושלים.

 80 ,60 :יהיו סינטרה של להופעתו
 משולב כרטיס ואילו לירות, 100ו־

 יעלה ולמסיכת־הקוקטייל להופעה
,.ת.לירו צ50

ג ר א בו  יאדיר ל
ת גרי מינו־ א

 ויו״ר הפנים מישרד סמנב״ל גרי, לוי
 את יסיים ׳סרטים, לביקורת הוועדה
שנה. תוך תפקידו

 להאריך גרי של לבקשתו להיענות סירב בורג השר
 גרי שנתיים. של נוספת לתקופה מינויו את

 וכסמנכ״ל ראשי כצנזור בתפקיד להישאר ביקש
 שנוהגים כפי לגימלאות, פרישתו אחרי נוספת, תקופה
בכירים. פקידי־ממשלה לעשות

ק טי ס מ ה־ ס מו ד־ ד הו שו
דאירו־ויויון?■

 בתחרות ישראל את ייצג מי סופית יוחלט השבוע
 חודשים. כשישה בעוד בהולנד שתיערך האירדויזיון,

 את שיבחרו האירדויזיון ועדת חברי חמשת
 האחרונה לישיבתם היום להתכנס אמורים הנציג,

 נשמרו אשר שמותיהם, יפורסמו גם ואז בנושא,
 לחצים. הפעלת מהם למנוע על־מנת בסוד,

 יהיו כתחרות ישראל שנציגי מאד ייתכן
 ״שוקולד־מנטה־מסטיק״, שלישיית הפעם

 הן כיותר, אוהדת מדעת־קהל הנהנית
 הבידור כהוגי הן הרחב, הציבור כקרב

בארץ.
 לכל הזדמנות השנה תינתן קודמות, כבשנים שלא

 והשיר לתחרות, שירים להציע בארץ המוסיקאים
 של רחבה ועדה על־ידי ייקבע ישראל את שייצג

בטלוויזיה. פומבי במופע אנשי־מיקצוע,

טים דנ טו ם ס פי ת ת ש  מ
ר אי זונות ב

 אוניברסיטות של סטודנטים עשרות
 חלקית במישרה עובדים ובר־אילן תל־אביב
תליאביב. מישטרת בשורות

 על שמירה למשימות נשלחים הסטודנטים־השוטרים
 של ולביתו פרם, ושמעון ראש־הממשלה דירות
 הזונות אחר עוקבים אחרים רבים דיין. משה

 משלמת המישטרה במשימות־סיור. ומשתתפים
שעות־עבודה. לפי בשורותיה, העובדים לסטודנטים

ל א פ א ר  ■חקור ל
ת מו ב תרו ר יוסף ה

 שאינו הודיע, רפאל יצחק שר־הדתות
 שקיבל התרומות פרשת את לחקור מוכן
 יוסח, עובדיה הראשון־לציון הראשי, הרב
 אמריקה בארצות הקודם סיורו בעת

הדרומית.

ב ירוץ * שו
־

 שוב עלה נתן אייבי של ידידיו כץ
 של מועמדותו את להציג הרעיון
 הבאה. לכנסת אייכי
 אייכי ניסה כבר שנים 10 לפני

 רשימת באמצעות לכנסת, להגיע
 כאלפיים ושזכתה שהקים, נ״ס

 יופיעו זה, רעיון יתממש אם קולות.
 חמש לפחות הכאות בבחירות
 הבוחר אל שיפנו קטנות, רשימות
דומים. במצעים
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 ל״י 5000 של סכום שקיבל בחשד אחיטוב, דויד
 לירות אלף 30ב־ להגדיל כדי אחר, מעורך־דין

 לנפגעת חברודביטוח של פיצויים תשלום
בתאונת־עבודה.

 היועץ־המישפטי־ לאישור נשלח התיק
 התחלת את לאשר צריך שהיה לממשלה,
 אך הנאשם. נגד המישפטיים ההליכים
י של כעלה שהוא אחיטוב, של סניגורו
 בתב־האישום הגשת למנוע מנסה שופטת,
 לדיון הפרשה בהעברת — להסתפק ומבקש

 לישכת של לאתיקה הוועדה כפני
עורכי־הדץ.

מחירי

כרטיסי־־הקולנוע

־ יועלו 3ב ם 3 אחוזי
 לבתי־הקולנוע כרטיסי־הכניסה מחירי
 הקרוב כעתיד יועלו הגדולות, כערים

 הברטים. ל״י ±0ל־ הברטים ל״י 7.5מ־
 לה שאין אחוז, 33 של כשיעור עלייה זוהי

 כפיחותים מוסברת היא תקדים.
 הדראסטית בירידה וכעיקר האחרונים,

י האחרונים. כחודשים צופי־הקולנוע כמיספר
 הושג הסרטים מפיצי לבין בתי־הקולנוע בעלי בין

 של ממחירו אגורות, 10 מעתה יופרשו שלפיו הסכם,
הישראלי. הסרט לעידוד מייוחדת לקרן כרטיס, כל
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