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 מישרד־ החליט הציוני, ממסע־ההתעוררות כחלק
 סימלי כייעד קבר־הרצל את גם לגייס החוץ

לעלייה־לרגל.
 החשוכיםהאורחיםפליצטרכומעתה

 לקכר־הרצל, כרגל לעלות הממשלה של
 ושם״,כ״ידהמקובלכיקודםעלנוסף

 הראשוןכישראל.הרשמימביקורםכחלק
 הגרמני,שר־החוץהואזאתשיעשה
ארצה.להגיעהעומד

 כי הכהירה מרגוט של צוואתה כדיקת
 הכעלותכצורתשינויבליחוללאלמעשה
 הניהולאולפני־ההסרטה.שלוהניהול
 תמירשמואלעורך־־הדיןכידייישאר
 שתינתןמכליקול,יצחקהאולפניםומנכ׳׳ל

 מרגוט.שלליורשיהניהוליתזכותבל
 ,שפילמן מרים ובתה מוקדי עמום בנה היורשים,

 יהיה לא אד האולפנים, ברווחי חלקם את יקבלו
בניהולם. מעמד כל להם

שמן־נית מחסור ב
ה ד ת בג מערבי ה

 על יגיב רביו
ל פגיעה ״ כ ט מ ס־

ר דוד דו  את עונב לו
שכת העיתונות לי

 המערבית. בגדה מורגש כשמן־זית מחסור
 וממשיכיםעלו,שמן־הזיתשלהמחירים

 המוחזקיםבשטחיםהמשכרסיכתלעלות.
השנה.שנרשםהדל,היכולהיא

 מאות של לפשיטת־רגל לגרום עלול השמן משבר
הזה. בענף העוסקים הגדה, מתושבי

 תזכה, הרמטכ״ל על חפרת־תקדים התקפה
 מצדנמרצתבתגובההנראה,ככל

 תדמיתועללהגןשייחלץראש־־הממשלה,
גור.מרדכירב־אלוףשל

 בעיתון שהתפרסם ראשי במאמר הוא המדובר
 רמת־מגשימים על הפידאיון התקפת בעיקבות הארץ,

 הרמטכ״ל את האשים המאמר ברמת־הגולן.
 לפרסם ניתן לא שלעיתוני־הבוקר לכך באחריות

 חשף ״הרמטכ״ל כי וטען והרצח, החדירה דבר את
 החלטתו בשיקול־דעתו. חמורים פגמים כאן

 להתגנב שחייב עד ברור, כה באופן גרועה היתה
 אחרים.״ במיקרים גם שיקוליו טיב לגבי ספק

 התמרמרות עורר זה ביקורתי סיגנון
 שעיכוב הוכיח בירור צה״ל. בצמרת
 מטעמיםנעשההרצחניתההתקפהפירסום

 הישיבהלרבלאפשרבדיהומאניים,
 להודיעבקשתו,לפיכרמת־מגשימים,

 רצחעלהשכולותלמישפחותפיוכמו
כניהן.

 משר־ מוחלט לגיבוי זה בנושא זכה הרמטכ״ל
 שיקוליו את שאישרו ומראש־הממשלה, הביטחון
החלטתו. את והצדיקו

אג הוותיקן דו
לו רג קאפו!ג״ ונול ל

 מצד פנייה נתקבלה ברומא ישראל בשגרירות
 הארכיבישוף של למצב־בריאותו בקשר הוואתיקן
 בפנייה רמלה. בכלא הכלוא קאפוצ׳י, הילאריון

 אחרי לגורלו, עמוקה דאגה מגלה הוואתיקן כי נאמר
 בקשר הקדוש הכס אל הגיע תלונות שגל

 האסיר. של מצבו להתערערות
 הוואתיקןאנשיהתעניינוהשארכין

 רופאי כי כשמועות האמת מה לדעת
 אתלקטועעומדיםבתי־־הסוהרשירות

 הארכיכישוף.שלרגלו
 קאפוצ׳י, את לבדוק רופאים ביקשו זו לפנייה בתגובה

 אך לרגלו, סכנה קיימת שלא להוכיח כדי
 אותו. לבדוק להם להתיר סירב הארכיבישוף

 מאסרו, תנאי על ד,כנסיה שליחי תלונות על בתגובה
יותר. גדול לתא לאחרונה הועבר הוא

בין מיליונר
הטוטו מהמר■

 מישחקי• ניחושי טפסי בדיקת
 אנשי אתהפתיעההשבוע,הטוטו,

 כיןבילהםהסתברהספורטוטו.
 הגדולכפרסלזכותשניסוהמהמרים,
 מיליוןארכעהשללסכוםשהתקרב

 ישראלימיליונרגםנמצאל״י,
 מהפרוייקטיםכמההמבצעידוע,

 כמדינה.ונכניסההולכיםהגדולים
 ניחושיםטפסינמצאוכבדיקה

 חתנו.שםועלכנושםעלשמו,על
 מישפחתוכניהמיליונר,כיהסתבר

 הימרוכחברתו,הכביריםוהעובדים
 כוללכסכוםבניחושיםהשבוע

 הצליחוהםל״י.אלףצ0כ־של
 כילכד,מישחקים12תוצאותלנחש

השני.כפרסשותפיםולהיות

שלתית הממ
 הממשלתית העיתונות לישכת מנהל

 חודשבעודיעזובלנדור,דוידכתל־אביב,
 אתהמנהללנדור,תפקידו.אתימים

 ביקששנה,25מ־למעלהזההלישבה
 הזמן.לפנילגימלאותלצאת

 הממשלתית, עבודתו את שיסיים אחרי מייד
 רויטרס סוכנות סניף ניהול את לידיו לנדור יקבל

בישראל.
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שפט־ם שרד־המי מ
 מנכ״ל טרלו, צבי של הקרובה פרישתו על הידיעה

 בית־ כשופט להתמנות העומד מישרד־המישפטים,
 לתחילת גרמה כבר בירושלים, המחוזי המישפט
 אחריו. משאיר שהוא הירושה, על המאבק

 מישרד־המישפטים מאנשי לתפקיד הטבעי המועמד
 לממשלה. המישפטי ליועץ המישנה גבאי, מאיר הוא

 היועץ־המישפטי שתפקיד מכך בשעתו נפגע גבאי
 של פרישתו עם ברק, אהרון לפרופסור נמסר
 כפיצוי נראית המנכ״ל מישרת שמגר. מאיר
עבורו. הולם

 — לתפקידנוסףמועמדצץלאחרונהאולם
 המועמדים אחד שהיה ורדי, רפאל האלוף
מישרד־הכיטחון.לניהול

 של למינויו מתנגדת מישרד־המישפטים צמרת
 רקע בעל להיות צריך שהמנכ״ל בטענה ורדי,

ומישפטי. אזרחי

ש ראש■ שופט חד
ט שפ טי ת־ בבי

ב השלו□ בי א ־ ל ח ב
 להיכנס עומד שפירא חיים שופט־־השלום

 שלראשיכשופטהחדש,לתפקידו
כתל־אביב.השלוםכית״המישפט

 למאבק קץ שם שפירא, השופט של מינויו
 מאחרי־הקלעים שנה מחצי למעלה שנמשך

 מיפלגות נציגי חלק נטלו בו במישרד־המישפטים,
 נאלץ זה, מאבק בשל עורכי־הדין. ולישכת

 מינויו את פעמים כמה להאריך מישרד־המישפטים
 כשופט שטיינברג חיים המחוזי השופט של

בתל־אביב. השלום בבית־מישפט זמני ראשי

אח ״רש מ■
ה אולפני ט סר ה ץ ה

 אולפני־ההסרטה נשיאת קלאוזנר, מרגוט של מותה
 האולפנים, של הראשית המניות ובעלת הרצליה

 על הבעלות לעתיד בקשר שאלות עורר
האולפנים.
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לשיפוצים נוצלה
 הצמיגים מיפעל עוכדי שכיתת

 שהסתיימהכהדרה,״אליאנס״
 נזקיםגרמהולאכימעטהשכוע,
 עלבעליוהודעותלמרותלמיפעל,

 ד״ימיליונישלכשיעורנזקים |
 למעשהכימסתברלהם.שנגרמו

 במוהמיפעלכעליעלהשביתהנפלה
 להםאיפשרההיאשכןמשמיים,

 ניכר בחלק שנדרשו שיפוצים לערוך 2
 ציוד ולהחליף המיפעל, ממחלקות

אחרות,במחלקותחדישבציודישן
 חמיפעלכעליהיוהשביתהאילולא
 מחלקותלהשביתנאלצים
 לאפשרכדיכהדרגה,כמיפעל

הציוד.והחלפתשיפוצים
י י י י י י ^ ^

־
 להיחשף עומדת נוספות כלכליות פרשיות של שורה
 לצאת־לאור העומד הצל, בשם חדש בספר

 הכלכליים העיתונאים הם הספר מחברי בקרוב. ן
 שנים לפני שהוציאו פורטוגלי, ומנחם שליו משה

 בשערוריות שעסק השיטה, הספר את מיספר
 החדש הספר ספיר. פינחס בתקופת הכלכליות

בהשיטה. שתוארו השחיתות לפרשות המשך מהווה
 לשרי־האוצר המקורבים כלכליים חוגים

 העלולהספר,הופעתאתלמנועניסו
רבינוביץ.יהושעשלבתדמיתולפגוע

י־ מנוסביץ הדין עורך
המישפטי היוווץ
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מכווי־הטסגיים של
 הקימו כתל־אכיב מבונים־לעיסוי בעלי

 מישפטיתלהגנהשידאגאירגון־גג,
עיסקיהם.על

 עורך־הדין אל האירגון ראשי פנו ראשון כצעד
 לבית־המישפט עירעור שיגיש כדי מנוסביץ, אבנר

 חנה המחוזית השופטת של פסק־הדין על העליון |
 על מאסר־בפועל שנה שהטילה השופטת אבנור,

 נאנסה שזו אחרי לבן, ליליאן נערת־העיסוי
ביריונים. על־ידי ונשדדה

 הוצאותיהם את יממן המכונים־למסג׳ים בעלי אירגון
 אחרים. חברים ושל לבן ליליאן של המישפטיות
 הנאשמים אחד את מייצג מנוסביץ עורך־הדין

 ייצג וכעת לבן, ליליאן של תוקפיה נגד במישפט
אותה. גם




