
ףין1תוגו
 הוזתנחדים: סוכויח

ל ו<ד □,מוקע! י י ה צ
 להם שנכנעה קודם סבסטיה, מתנחלי של הצהרתם

 ההתנגדות בשיטות הפתעות ״צפויות לפיה הממשלה,
 המתנחלים בסיס. מחוסרת היתד. לא לפינוי,״ שלנו

 ואולי להקשות, שנועדו מיבצעים כמה תיכננו
 מהמקום. לפנותם צה״ל של ניסיון כליל, למנוע אף

 של אחת קכוצה תיכננה למשל, כד,
 כשדה־מוקשים, עצמה להקיף צה״ל יוצאי

 שיתקרב מי בל כי החיילים את ולהזהיר
 מתנחלים בזה. לשדה להיכנס טלול אליהם
 גופם אל לחבר תיבננו אחרים קנאיים

אזהרה תור ונפצים, מוקשי־מלבודת תוף ים.
 להזיז ינסו אם להתפוצץ עלולים שאלה
ממקומם. אותם

 במיפלגת תסיסה
העבודה

ראש־הטטשלה נגד
 ותיקי של מישלחת כי הנמנע מן לא

 מיפלגת־העכודה, מרכז חכרי מקרב מפא״י,
 יצחק ראש־הממשלה אצל להתקבל תבקש
 גלוי קרע מפני להזהירו על־מנת רבץ,

 חברי־המיפלגה. לבין כינו להיווצר העלול
 י והולכת גוברת תסיסה רקע על הועלה זה רעיון
 כתוצאה במיפלגת־העבודה, רבים חוגים בקרב

 נגד שהועלו להאשמות נוסף רבין. של מהתנהגותו
 במיפלגה, זילזול של האשמות ביניהן כה, עד רבין

 המיפלגה לנציגי ובוז למזכ״ל הבטחות הפרת
 האשמות רביו נגד לאחרונה הועלו בממשלה,
 מישטר יצירת לקראת מוביל הוא כי מפורשות
בישראל. דיקטטורי

 רבץ נגד המושמעת לביקורת נוסף
 הממשלתי, ובמישור המיפלגתי כתחום
הפרטיים. לחייו הנוגעות הטענות גוברות

 הנוכחית מישרתו את יעזוב אמנם מישמר־הגבול,
 שנד. חצי במשד אך הבאה, בשנה אפריל בחודש
 לתפקיד שייכנס עד ניר, של כעוזרו ישמש נוספת
בתי־הסוהר. כנציב

 צה״ד אדום■
,ביטחו! בלכסיקון

 אישים של ושורה פרס, שימעון שר־הביטחון
 הערכים תוכן את לברר ניסו נוספים, ביטחוניים

 העומד ביטחוני, בלכסיקץ אודותיהם שנכתבו
 של רב־המכר להיות והעשוי בקרוב, לאור לצאת
 הוא המדובר הישראלי. בשוק־הספרים השנה

 כאלפיים להכיל העומד עמודים, 600 בן בלכסיקון
 צה״ל אלופי בידי נכתבו מהם ניכר שחלק ערכים,
 אלעזר. דויד ועד טל וישראל וייצמן מעזר בעבר,
 איתן הצבאיים הכתבים הם הלכסיקון עורכי

 הוזמנו כבר הופעתו לפני עוד שיף. וזאב הבר
 על־ידי בעיקר הספר, של עותקים רבבות

דבר. סיפריית
 שאץ למרות בי טענו, ביטחוניים חוגים

הרי צבאיים, סודות גילוי משוס בלכסיקון

הספר. הופעת
לכסוף

 אגירה בהלת
 מטבעות של

חצי־לירה
 באגירת לאחרונה החלו פפקולנטים

 כבר שהביאה לירה, חצי של מטבעות
 לבד לגרום העלולה לבהלת־אגירה

כשוק. יאזלו אלה שמטבעות
 מטבעות אגירת שמאחרי הספקולטיבי החישוב

 האסימונים אגירת לבהלת מניע שהיה לזה דומה אלה
בשעתו.

 לאסימון כתחליף הלירה חצי מטבע משמש כיום
 להעלאת הציפייה נוכח הציבוריים. במכשירי־הטלפון

 כי הספקולנטים סבורים שיחות־הטלפון, מחירי
 חצי־ מטבע את להוציא הממשלה של בתוכניתה

 לאסימון ולהפכו כאמצעי־תשלום, מהמחזור הלירה
כיום. ערכו על שיעלה המתאים, במחיר שיימכר

 הנעת אוסרים
בגו מבורות

 רגיל. בגז רגילים מנועים הפעלת המאפשרים
 שימוש הרכב. של בתא־הטיטען מאוחסנים שמיכליו

^ חומד גז ־  עד־כה והאחזקה. הדלק מהוצאות כ
 למכוניות טסט העברת מישרדי־הרישוי התירו

 הוראות על־פי חל שהאיסור נראה בגז. מונעות
 מנועים של המונית התקנה כי החושש מישרד־האוצר,

 מהמיסוי האוצר בהכנסות תפגע בגז מונעים
הדלק. על המוטל
 זח. איסור לעקוף יהיה ניתן כקרוב אולם

קרכורטורים לייבא עומדים יבואנים

*עיל
 כשאר ואילו כדלק, השנתי

הזול. בגז להשתמש

 חותר העובד העם
עובדיי *עם תחת

 עובד, עם הוצאת־הספרים מנכ״ל של התפטרותו
 המיליונים חובות רקע על באה לא אוריאלי, נחמן

 על והעיקו מינויו לפני עוד שנוצרו ההוצאה, של
ההוצאה. ניהול

המנכ״ל כין מעורערים יחסי־עכודה

 ד*דן בוב
 באיצטדיון
בליומפיליד

 בוב הנודע, האמריקאי זמר־העם
 פומבית הופעה לערוך עומד דילן,

 .1976 מארס כחודש כישראל,
 כאיצטדיון הנראה, ככל יופיע, דילן

 קהל־המונים לפני ביפו, בלומפילד
 לעשרים אלפים עשרת כין שימנה

 יוקדשו המופע הכנסות בל איש. אלף
עומד שבראשה לקרן־ירושלים,
 קולק. טדי ראש־העירייה,

 לישראל דילן בוב את להביא היוזמה
מופעיו הצלחת כעיקבות התעוררה

הוי ־־ -------- --------------------
1?

גם שהופיע סינטרה, פרנק של
זזליס,--------------------- -----------

־ נעותה
כעיר. שונות

 קרן־ירושל מגבית כמיסגרת
פעולות קולק מממן שבאמצעותה

וא

 דרך־ על תהוצאה את שהעלה הדינאמי,
 עובד׳/ ״עם של ועד־העוכדים לבין המלף,

להתפטרותו. שהביאו הם
 לאוריאלי לסלוח יבלו לא הוותיקים עובדי־החברה

 להכשילו ניסו תחתיו, חתרו הצלחתו, את הצעיר
להתפטרותו. לבסוף וגרמו

 להתארח נוהג שהוא על מבוקר הוא השאר בין
 ידועים שאינם ואישים חוגים אצל באינטנסיביות

 יצרה זו ביקורת העבודה. מיפלגת כידידי דווקא
 מפא״י, מאנשי אישים של התלכדות כבר

 במגמה לשעבר, רפ״י ואפילו אחדות־העבודה
 שאליה ״ההידרדרות בפיהם שמכונה מה את לעצור
ראש־הממשלה.״ מוביל

בצמרת מינו■
סערה מעורר

 תגובות עורר בצמרת לאחרונה שנעשה מינוי
 בעבר ממונים שהיו אלה בקרב בעיקר חריפות,

במינוי. שזכה האיש על
 בשעתו שהועמד באדם הוא המדובר

 פסול שמצאה ועדת־חקירה, כפני
 עתה זכה שבו כתחום בהתנהגותו

חשוב. בתפקיד

רק יוחלף ניר
שנה בעוד

 יוחלף בעיתונות הפירסומים למרות
 דק ניר אריה גונדר כתי־הסוהר, נציב
שנה. כעוד
כמפקד כיום המכהן לוי, חיים ניצב ניר, של יורשו

 שהופץ מישרד־התחכורה, של פנימי חוזר
 להתיר אוסר כארץ, הרישוי במישרדי

 הותקנו שכמנועיהן מכוניות רישוי
בדלק. במקום בגז־בישול, להנעתן מכשירים

 בעלי־ ומתרבים הולכים הדלק, מחירי התייקרות עקב
קרבורטורים במכוניותיהם המתקינים הרכב

קיסינג׳ר הנרי
ישראל* בסרט

 קיסינג׳ר הנרי האמריקאי שרייהחוץ
 של מכוככיו אחד להיות עשוי
 בהפקתו חדש, ישראלי סרט

 מתכנן גולן גולן. מנחם של ובבימויו
 שייקרא פוליטי, סרט־־מתח להפיק

 שחקנים יככבו ושבו ״הסחיטה׳/
 וג׳ו קורטני תום כמו בינלאומיים

 עוסקת הסרט עלילת כייקר. דון
 הנוגעים חשאיים, מיססכים בהוצאת

 ישראל כץ להסכם־הכיניים
 האמריקאי השגריר מידי למצריים,
 מסע״הדילוגים רקע על כישראל,

 כמיזרדדהתיכץ. קיסינג׳ר הנרי של
 אותנטי, אופי לסרט לשוות בדי

 קטעים הנראה, כבל בו, ישובצו
 ביקוריו כמהלד שצולמו תעודתיים

 במצריים כישראל, קיסינג׳ר של
ובסוריה.
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 על אוסר רוזנליו
 דהיסגש בהן מולה

עיתונאים עם
 אסר רוזוליו, שאול רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל

 כל כהן, מולה ניצב המישמר־האזרחי, מפקד על
עיתונאים. עם מגע

 קיבל איתן, שמואל ניצב הארצי, המטה דובר
 פגישות לכהן לאשר שלא מרוזוליו הנחיות
כאלה.

 כיחסים מוסברת המפכ״ל של זו הוראה
 שאינם לכהן, רוזוליו כין המתוחים

זה. עם זה מדברים

 סקוט ס. גיורגי
בארץ לביקור
 סי. ג׳ורג׳ האמריקאי בוכב־הקולנוע

 בקרוב להגיע עומד סקוט, (״פאטון״)
 באורחו שבועות, שלושה כן לביקור לארץ

כר־ילב. חיים שר־יהמיסחרי־והתעשייה של
 פרטי, יהיה בישראל המפורסם השחקן של ביקורו
 חלק ליטול על־מנת ולא בילבד׳ חופשה לבילוי

כלשהי. בהסרטה


