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 פעילות, לנקוט רבין יצחק עתיד הנראה ככל
 רפ״י־לשעבר קבוצת אחרי לחזר היא שמגמתה

 משר־הביטחון אותם ולבודד במיפלגת־העבודה,
 של בסופו מידיו, ולהוציא לנטרלו כדי פרם, שימעון

שר־הביטחון. תפקיד את דבר,
 כץ והולכים המתערערים היחסים לאור

 שלהם החריפות וההתבטאויות השניים.
 והן כישיבות־הממשלה הן זה, נגד זה

 רכין בנראה הגיע פרטיות, כשיחות
 את לחסל כדי לפעול שעליו למסקנה

 מן לא פרם. לשימעון שיש הסיעתי הניכוי
 כקרוב רכין יתחיל זה שלצורך הנמנע,

 גד כמו רפ״י, מאנשי כמה עם פלירט לנהל
 להעניק כמטרה נכון, יצחק או יעקוכי

 את ולהגדיל מרכזיים תפקידים להם
פרס. חשכון על השפעתם

ל קיש ב ת קי  הצעו
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 העוסקות גדולות, אמריקאיות הכרות במה
 כשבוע פנו העולם, כרחכי כחיפושי־נפט

 שהושעה מי קיש, מיכאל אל האחרץ
 חיפושי־הנפט על כממונה מפעילותו
 בכירות מישרות לו והציעו כישראל,

בשירותיהן.
 קיש, הדמן פרדריק הבריגאדיר של בנו שהוא קיש,

 בצבא הראשונה במילחמת־העולם ונפצע שלחם
 ההנהלה־ יושב־ראש והיה ובעיראק, בצרפת הבריטי
 בארץ, סמואל הרברט סר של נציבותו בימי הציונית

 כיוון על־הסף, המפתות ההצעות את זה בשלב דחה
ממושכת. לתקופה הארץ את לעזוב אותו חייבו שהן
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 הוריד רביווביץ
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 מלישכתו הוציא רבינוביץ, יהושע שר־האוצר,
 ספיר. פינחס המנוח, שר־האוצר של תמונתו את

 בלישכת פטירתו עם נתלתה ספיר של תמונתו
 בתל־אביב. שר־האוצר

 רכינוכיץ כינס כאשר שבוע, לפני
 כדי עורכי־העיתונים, את כלישכתו
 עיסקת־ עניין את לפרסם שלא לשכנעם

 שתמונתו לכך לב שמו הם כסיני, הנפט
 ונתלתה הלישבה מקיר הורדה ספיר של

כפרוזדור.

 קורן שד פנו
אלון עוזר ל

 מי! של ובנו עסקן־סטודנטים קורן, דני
 עומד קורן, יצחק מפא״י, של ח״כ שהיה

 אלץ, יגאל שר־החוץ של בעוזרו להתמנות
הפורש. כראון חיים של כמקומו

למפא״י־ והמקורב — באנגליה עדיין השוהה קורן,

□ מקו ת ב 11״כסי

שה ם שלו טיקי בו
לר העומדת כעלי־העסקים, קבוצת

 מידיו ״כפית״ האמנים קפה את כוש
 איש־כסית, חצקל המקום, כעל של

 או קפה לנהל להמשיך מתכוונת אינה
 כלב הנמצא במקום, אחר מקום־מיפגש

דיזנגוף. רחוב
 המקום על הזכויות את שירכשו אחרי
 כשכירות), כו (המחזיק חצקל מידי

ל ״כפית״ את לחלק מתכוונים הם
 מהן אחת שבל נפרדות, חנויות שלוש

 הנראה, בכל שונה. למטרה תשמש
לדיברי־הלכשה. בוטיקים כמקום יוקמו

 אלת, של מיפלגתו לאחדות־העבודה, ולא לשעבר
 חלוקת תהיה כי הבטחה מאלון להשיג הצליח
 השני יועצו לבין בינו מוחלטת וסמכויות עבודה

 שר־החוץ בלישכת החילופים חסין. אליהו אלון, של
הקרוב. אוגוסט בחודש ייערכו

ד ד״ן אנשי ג נ

 השלמה. ארץ־ישראל אנשי עם ונמנה רפ״י
 אם לברר מכקשים אקו׳׳ם מחכרי כמה
 שחזן, ככך אתית, מבחינה סתירה, אין

 תביעה יגיש אקו״ם, חברי את המייצג
 הפ של כנושא אקו׳׳ם מחברי אחד נגד

זכויות־יוצרים.
הפרת
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 עופר, דויד ניצב תל־אביב, מחוז מישטרת מפקד
 של מעצרם פרשת את לבדוק כדי קצין־בודק מינה
 ומנהל מזרחי בצלאל בעל־המלונות המיליונרים, שני

 לפני נעצרו השניים לוי. מיימון הירושלמי המלון
 רחמים של בחברתו במכונית ששהו בעת שבוע,

 ניסו כי שהואשמו אחרי בערבות שוחררו אהרוני,
 פגעו אחריהם, שרדפה ממכונית־מישטרה להימלט
 אקדח כביכול, החזיק, מהם ואחד חונה במכונית

י רישיזן. ללא
 אנשי־המישטרה בי התלוננו השניים
 כגסות אליהם התייחסו אותם שעצרו

 קריאות■ והשמיעו בהם עלכו ובאלימות,
 והן פיקוד־המישטרה בלפי הן גנאי
 בי גם, הסתכר מדינת-ישראל. כלפי

 חציית היתה למעצרם היחידה התואנה
 וכי ברמזור, דלק אדום שאור כעת צומת

 למעצר אותם שלקח איש-המישטרה
זאת. לעשות מוסמך היה לא
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 צה״ל של החדשה המדיניות כמיסגרת
 החיילות, של הצנועה ההופעה על לשמור
 צבאיות וחצאיות חולצות השנה הונפקו

 במקומות צכאית חותמת מוטבעת שעליהן
מסויימים.

 בחלקן והגדולה השחורה החותמת הוטבעה החולצות על
 ללבוש תוכלנה לא שהחיילות כדי למטה, האחורי

 החצאיות על למיכנסיים. או לחצאית מחוץ אותן
 הפנימי בחלק הצבאית החותמת את הטביעו

 להאריך תוכלנה לא שהחיילות כדי המכפלת, של
 והלכה שהתפשטה המידי, לאופנת החצאיות את

בצבא. לאחרונה

א טרור ל כ  ב
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 הטילו הצבאי, בכלא כלואים שהיו אסירים
עימם. יחד שנכלאו חיילים על ואימה טרור

 לאחרונה, הטיל, פיקוד־המרבז של הצבאי בית־הדין
 אסירים על חודשים שיבעה עד מחודש עונשי־מאסר

 מעשי־סחיטה של שורה כיתבי־האישום, לפי שביצעו,
חיילים־אסירים נגד איומים והפעילו ומעשי־סדום,

ת שירו ת ל ש היוייר א
 הכית, יושב-ראש על זועמים ככנסת חוגים

 לרופא-הכנסת, שהורה על ישעיהו, ישראל
 היושב■ אשת את ללוות שיפמן, משה הד״ר
יום־העצמאות. לטיכסי ראש
 ישעיהו הורה ואז בטוב, חשה לא ישעיהו של אשתו

 שנערך יום־הזיכרון פתיחת לטכס ללוותה לשיפמן
 שיפמן יום־העצמאות. ערב בירושלים, בהר־הרצל

 היושב־ דרישת כי שטענו היו אולם לסרב, העז לא
 והיד, רופא־הכנסת, לתפקידי מנוגדת היתד, ראש

 להעסיק כדי היושב־ראש של מעמדו ניצול משום בה
תשלום. ללא פרטית,״ ב״עבודה עובד־הכנסת
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 ראה אשר הציונית, ההנהלה יושב־ראש אלמוגי, יוסף
 אינו יורדים, בהחזרת העיקריים מתפקידיו אחד את

 היורדים, בגנות רבין יצחק דיברי על מגיב
 במטרתו קשות מחבלים אלה שדברים למרות

אלמוגי. של
 הסוכנות לעצרת מחכה אלמוגי :הסיכה

 ואשר יולי, כחודש שתתכנס היהודית
 הסוכנות הנהלת כיושכ-ראש כו תבחר

 בחירתו את לסבן רוצה ואינו היהודית,
רכין. עם חיכוכים על-ידי

ף״ ״מגש הכס
 ״מגש כעיקכות אלמגור דן שכתב השיר

 הובעה שכו אלתרמן, נתן של הכסה״
 מילחמת אות הענקת על חריפה ביקורת

 שר־הכיטחון כידי דיין למשה יופ-הביפורים
 דיון של נושא להפוך עשוי פרם, שימעון

מישפטי.
 ואזור־ בהארץ, אלמגור על־ידי תחילה פורסם השיר

 נראה במעריב. שכולים הורים מטעם במודעה כך
 זה בשיר שימוש מפני חוששים דיין תומכי כי

 כתעמולת־בחירות, או דיין, נגד כנשק בעתיד,
 בעתיד. פירסומו את למנוע ומבקשים

 על הממונים גם יגוייסו זה שלצורך הנמנע מן לא
 לטעון כדי אלתרמן, נתן של הספרותי עיזבונו

 הכסף, מגש בעיקבות אלמגור, בידי השיר שבכתיבת
זכויות־יוצרים. הפרת משום היה
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 ומחברים) קומפוזיטורים (אגודת אקדם חברי בקרב
 להעלות העומדת יוצרים, של קבוצה מתארגנת

 עורך־הדין האגודה. פרקליט של פעילותו את לדיון
 לענייני בישראל המומחים אחד שהוא חזן, ויקטור

 הגנת על הממונה הפרקליט הוא זכויות־יוצרים,
 הוא זה עם יחד אקדם. חברי של זכויות־היוצרים

איש בעבר שהיה כמי פוליטית, כאישיות גם ידוע

 ודיברי־ערך. כספים מהם להוציא במטרה אחרים,
 אחרי נידחה, אחר אסיר של מישפטו

 בכלא, למעשה־טרור קורבן שהיה המרכזי, שהעד
 לטיפול ונזקק בו ההתעללות בעיקבות אושפז

פסיכיאטרי.
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לחו׳יל יצא

 התה־ כעולם ידועה דמות עוזר, הרצל
האח כשנה שנעצר התל-אכיבי, תץ

 כמעו־ כחשוד פעמים מיספר רונה
בהצ ביניהם שונים, בפשעים רכות
 גיכעת־הרצל כאיזור שאירעו תות

 הארץ את עזב כתל-אכיב, ואכו-ככיר
 בחו״ל. חכריו אל והצטרך

ה החשודים אחד הוא עוזר הרצל
 של מחסני-הרהיטים בהצתת עיקריים

 סחיטת של רקע על ״מרס״, חכרת
ממע בשעתו שוחרר הוא דמי-חסות.

 15 של כגובה אכיו, כערכות צרו
 דאגה לא זאת עם יחד ל״י. אלה

 דרכונו, החרמת את לכקש המישטרה
 מהארץ. יציאתו את למנוע או

 לעזוב נאלץ כי טענו, עוזר של ידידיו
 מצד כלפיו איומים כיגלל הארץ את

 רקע על העולפ-התחתון, מאנשי כמה
פנימיים. סיכסוכים שד


