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 שוחד בקבלת כחשוד ימים, 15ל־ השבוע נעצר בכרך
 מיכליות. לייצור התכוף מיפעל בעל מהרשק, מיוסף

 לתפקיד קצר זמן לפני רק התמנה ככרך
 כמישדד־ במינהל־חחרכשה ראש־מחלק

 הושלמו ככר עת שאותה למרות הביטחון,
נגדו. תיקי־חקירה כמה

כאנטי־־נוצרית. אותה
 על הכנסייה שהפעילה לחצים כעיקכות

 לאפשר כה עד זה סירכ מישרד־החוץ,
 את לאשר המיסחר־והתעשייה למישרד

ישראלי. כסרט הסרט
 ישו במו סרט מוזר: מצב נוצר מכך כתוצאה

סרט למעשה והיה בארץ שהוסרט סופרסטאר,
כסרט והוכר בסיוע זכה אנטישמית, נימה בעל

״ ל ע ־ ל א .  יהודית תודעה בעל שהוא סרט ואילו — ישראלי.
מוחרם. להיות עלול ישו, כלפי בגישתו
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בארהייב מוקמה
 ולא־יהודיים, יהודיים ציבוריים אירגונים עשרות

 בארצות־ ודת אישי־ציבור של ארוכה לרשימה נוסף
 רחבה תנועה במיסגרת להתארגן עומדים הברית,

 עכשיו!״ — במיזרח־התיכון ״שלום היא: שסיסמתה
 החשובים, האמריקאיים בעיתונים שפורסמו במודעות

 הבאה המילחמה למניעת והאישים הגופים קוראים
 באיזור. מירוץ־החימוש ולהפסקת במיזרח־התיכון,
 הוא החדשה לתנועה המצטרפים של המכנד,־המשותף

 עקרונות בפלסטינים. והן בישראל הן — תמיכתם
 הישראלים של בזכויותיהם להכרה קוראים התנועה

 הדדית. ולהכרה להגדרה־עצמית גם־יחד, והפלסטינים
 אש״ף את להכליל זה אירגון תובע השאר בין

 באיזור. הסדר על משא־ומתן בכל
 תנועה תחל הקרוכ הקיץ שלקראת נראה

 כל פתיחת ותתכע מואצת, כפעילות זו
 כקונגרם המושמעים והעדויות הדיונים

 המיזרח־ כנושא וכוועדותיו האמריקאי
 לאפשר כדי הציכור, לפני התיכון,

 כולו האמריקאי הציכור של מעורבות
כאיזור. ארצות־הכרית כמדיניות
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 באוצר־המדינה, הזר והמטבע הדולרים מלאי התרוקנות

 שחורים. דולרים מחזיקי אחר המידף להחמרת תביא
 :ננקטו שככר הצעדים כשורת הכא הצעד

 אצל שחורים דולרים אחר חיפושים
לחוץ־לארץ. הנוסעים

 למטוסים, עלייתם לפני לחו״ל, היוצאים עברו כה עד
 הבראה, ככל יחדשו, עתה בילבד. ביטחונית ביקורת

 מצוקתה בימי שנערכה כפי ביקורת־המכס את
 החמישים, שנות בתחילת המדינה של הכלכלית

 מטבע־זר אחר החיפושים לחדל. היוצאים אצל גם
 אלא כולם, היוצאים כל אצל ייערכו לא לחדל מוברח
 דולרים בידם שיימצאו אלה מיקרי. מידגם בקרב

 ולהיאסר. מעוכבים להיות עלולים ללא־היתר,
 ההנחה על מבוססת זה צעד לנקוט ההצעה
 לקופת־המדינה, דולרים יוסי!? משהוא שיותר

 את ניכרת כמידה לצמצם כדי כו יהא
לחו״ל. היוצאים מיספר
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 עם לחוזי־שכר הסכימה שההסתדרות אחרי ימים כמה
 בגלל וזאת — ביותר קטנה תוספת שכללו המעסיקים,

 בשנת כי שהורו, המוסד־לתפוקה־והכנסות, מימצאי
 אחוזים, בארבעה בתעשייה התפוקה ירדה 1975

 טעות: נפלה כי ברעם משה שר־העבודה הודיע
אחוזים. בחמישה עלתה אלא ,1975ב־ ירדה לא התפוקה
 אחוזים תישעה של זה, מדהים הפרש

 הנתונים כי חשד מעורר התפוקה, במדידת
תוספות־השכר. הקטנת לצייר הותאמו
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 בכיר, לתפקיד בכרך ראובן את העלה מישרד־הביטחון

 ובעת תיקי־חקירה כמה נגדו נפתחו שכבר אחרי
לבית־המישפט. להגשה המתינו אלה מתיקים שכמה

 עם יחד תקים אל־על, הלאומית, חברת־התעופה
 לטיסות־ חברה לופטוזאנזה הגרמנית חברת־התעופה

 גרמניה בין בעיקר בטיסות־צ׳ארטר שתעסוק שכר,
לישראל.
 תועד!? הצ׳ארטר, הכרות לשאר כניגוד
 זכויות־נחיתה לה שיינתנו ככף זו חכרה

כלוד. כנמל־התעופה
 כי מסוכני־הנסיעות כמה מאשימים כבר בינתיים
 אחרי גם טיסות־השכר, בפרשת הממשלה מדיניות

 למדינה. כבדים הפסדים גורמת לתקופת־ניסיון, התרתן
 טיסות־ של נחיתה מישרד־התחבורה מתיר למשל, כך,

בהן המגיעים שהתיירים בתנאי באילת, שכר

א הגיליון ב של ה
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 הרכיעי כיום החל החג, לרגל
 הגיליון הופעת תוקדם הכא, כשכוע

 ייצא הגיליון הזה״. ״העולם של הכא
 בקיוסקים למכירה ויימצא לאור

 שלישי, יום בערב-החג, ובחנויות
 ניתן בתל־אביב באפריל. 20 כניפן, כ׳

 כיום ככר הגיליץ את לרכוש יהיה
 ־,אחר כשעות באפריל, 10 השני,

והערב. הצהריים

מאילת. כן גם ימריאו
 להאריך יחלו כי טוענים, סוכני־הנסיעות

 הבאים התיירים של כארץ שהותם את
 לשלושה אחד משבוע סקנדינביה ממדינות
 לתיירים לאפשר להם יינתן אם שבועות,

 ולהמריא המדינה, כצפון שבועיים גם לכלות
מלוד. לארצותיהם חזרה

 מסתפקים זאת, אוסר שמישרד־התחבורה כיוון
בישראל. אחד שבוע של בשחות התיירים
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 האמריקאיים המשקיעים כין חילוקי־הדיעות
 ״כנפיים״, הסרט של הישראליים והמפיקים
 כחיל־־האוויר מתרחשת שעלילתו

אימכרמן. שמואל הישראלי,
 האמריקאית, שחברת־חביטוח אחרי זה היה

 של הדולר אלף 900 בת ההשקעה את שביטחה
 מרוצה היתה לא בסרט, האמריקאים המשקיעים

 להחליף ותבעה התסריט, של הדיאלוגים מרמת
 הבימוי נמסר ימים כמה למשך הבמאי. את

 ימים כעבור אולם הסרט, של האמריקאי לתסריטאי
 תוקנו, הדיאלוגים חילוקי־הדיעות, חוסלו אחדים

 הסרט. את לביים חזר ואימברמן
 הסרט, מפיקי שילמו ככר כינתיים

 לירות כמיליון של סכום לטענתם,
 להשתמש הזכות עכור למישרד־הכיטחון,

הסרט. צילומי לצורך חיל־האוויר כמטוסי
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 מישרדי־ של הבינלאומי האיגוד של השנתי בכנס
 בתחילת שיתקיים איסיתא, טכני־תעשייתי, פירסום

 נכבד. מקום ישראל תתפוס בקופנהגן, מאי
 נציגי 49 חלק יטלו שבו הכנס, של הראשון ביום

 והמיזרח־ מיזרח־אירופה העולם, מרחבי איסיתא
 במיזרח־ ״הפירסום בנושא רב־שיח יקויים הקרוב,

 האיגוד יו״ר יישא הרצאת־הפתיחה את התיכון״.
 אחר ישראלי אבנת. אורי לפירסום, הישראלי
 ממנהלי קדמון, צבי הוא בכנס נכבד מקום שיתפוס

 במקום יציג אשר רב־לאומי, פירסום אימפקט חברת
התעשייתי. הייצוא בתחום ישראליים פרוייקטים
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 הוועד־הפועל לביו מועצת־פועלי־חיפה בין הקרע
 מיליון 70 חובות כיסוי עניין על ההסתדרות של
 עבר ואף להחריף עומד חיפה פועלי מועצת של

 אישיות. השמצות של לפסים
 מולק אליעזר חיפה פועלי מועצת מזכיר

 ישראל הוועד־הפועל, גיזכר כי השכוע טען
 ״שז־נא שהוא משום לו מתנכל קיסר,

 שהוא קיסר, את כינה אה מולק אשכנזים.״
 של כית־מידרשו ״חניך כשם יוצא־תימן,

׳,האימאם.

לעסקי־־ת״רוח
 להיכנס עשוייה צי״ם הלאומית, חברת־הספנות

 ברכישת יתבטא לא הדבר לעיסקי־התיירות. בקרוב
 אלא כליל, חוסל זה שענף אחרי אוניות־נוסעים,

 כמישרדי גם העולם ברחבי החברה מישרדי בהפעלת
 ,הרגילים. לתפקידיהם נוסף סוכני־נסיעות,

 סוכני• את זה צעד יקומם פן מחשש
 תרכוש ש״צי״ם״ ייתכן כישראל, הנסיעות

 לה ותאפשר קיימת, מסוכנות־נסיעות חלק
 כעולם. כסניפיה לפעול

 לתקופות אוניות־נוסעים תחכור אף צי״ס כי ייתכן
לישראל. מאורגנים סיורי־שייט לערוך כדי קצרות,
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 כסרט הכרה העניק טרם המיסחר־והתעשייה מישדד
 על־ידי בישראל המופק הפסחא קשר לסרט ישראלי
 השבוע זה נמשכים ושצילומיו גולן, מנחם המפיק

 מעורר־מחלוקת, מחקרי ספר על המבוסם הסרט, .14ה־
 ישו של סיפורו את ומציג הנוצרי, ישו בפרשת עוסק

רואים הקאתולית הכנסייה שחוגי חדשה, בגירסה
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 שומר־מסורת, ישראלי עומר, מוטי

 כניו־ייורק, האחרונות כשנים שישכ
 מודרנית, לאמנות כמוזיאון עכד שם

 לפני שפורסם כמיכרז כנראה יזכה
 מוזיאון מנהל לתפקיד שבועיים,
 גמזו חיים ד״ר של כמקומו תל־אביב
 של מועמדו הוא עומר הפורש.

 הפקולטה• דיקן לזר, משה הפרופסור
 וחכר ת״א, באוניברסיטת לאמנות
 המוזיאון. מנהל לבחירת הוועדה
 ישראל, מוזיאץ של הככיר האוצר

 נראתה לתפקיד שבחירתו פישר, יונה
 את מלהגיש נמנע מובטחת,

 תמיכתו כשל למיכרז מועמדותו
עומר. כמוטי לזד של


