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 בעיקבות ישראל, פרדסני של ניזקיהם

 הכספית״ ״תפוזי ופאניקת שביתת־הימאים
 ניכר חלק מוחלטים. אינם כאירופח,

 דרכו את מצא שלא פדי־חהדר, מתיכות
 מיוצא אלה, סיכות כגלל אירופה לשוקי

 גישרי־הירדן. דיר למדינוודעדב עתה
 בדרכן הגשרים את משאיות מאות עוברות יום מדי

 סעודיה לכוויית, בדרכן ממשיכות הן משם לירדן,
 המישלוחים מרבית הפרסי. המיפרץ ונסיכויות

 תווית־הזיהוי מתנוססת שעליו פרי־הדר כוללים
 מדוקדקות, בדיקות אחרי ״ג׳אפא״. המפורסמת
 המשאיות ממשיכות ארוכות, שעות הנמשכות

 מיטענים עימן נושאות כשהן מיזרחה, בדרכן
 עזה. רצועת פרדסי מתוצרת כולם שלא

 כיותר מכוקשים הישראלים התפוזים
 ומחיריהם וסעודיה, כוויית כשוקי

גכוהים. שם

ף יעקובי ח דו

 המושבים תנועת אנשי של הכחשותיהם למרות
 מהמיפלגה לפרוש כוונתם בדבר העבודה, במיפלגת

 המגעים נמשכים מפ״ם, עם המערך יפורק אם גם
 שר־המיסחר־ עליהם כשמנצחים זה, בנושא הסמויים

 ואחיו, הליכוד מצד הורביץ יגאל והתיירות
 העבודה. מיפלגת איש הדר, עמוס ח״כ

 שמאחרי־ הקדחתניות כהתייעצויות
 ואליהו יעקוכי גד גם מיטתתפים הקלעים
 אל להצטרף המועמדים שפייזר,

 סיעה להקים העשויים הפורשים,
דיין. משה של כראשותו משותפת

שה •מ■ שלו
חגיגווז־עצמאווז

 אחד יום תימשך לא 30ה־ העצמאות יום חגיגת
החליט כך על רצופים. ימים שלושה אלא בלבד,

ד1ו מכונית מו צ הג־
דולצ״ן של ליועצו

 יועצו שכיצע הראשונה הפעולה
 הציונית, ההנהלה יו״ר של החדש
 לתכוע :היתה רגר, (,,אידו״) יצחק

 רגר, צמוד. נהג עם מכונית לעצמו
 השלושים חגיגות מניהול שפוטר

 פיטוריו אחרי מייד זכה למדינה,
 דולצ׳ין. לאריה יועץ־מייוחד כמישרת

 כמה יודע אינו כי טען עצמו דולצ׳ין
 עליו ניכפה המינוי שכן רגר, לו ייעץ

להפ רצו שלא הליכוד, ראשי על־ידי
נאמנם. את קיר

 לתכוע לרגר הפריעה לא זו עובדה
 חייב שהוא כטענה ונהג, מכונית

 בכאר־שכע, עומר כשכונת להתגורר
 באוניברסיטת עוכדת שאשתו כיוון

 לנסוע אותו שיאלץ דכר כאו״שכע,
 או לתל-אכיכ מבאר־שבע מדי־יום

כחיוב. נענתה תביעתו לירושלים.

 חגיגות־השלושים. ועדת של החדש יושב־הראש
אדמון. דויד הפירסומאי

 החמישי כיום תשנה חל העצמאות יום
 שהחגיגות, רוצה ואדמון כשכוע,

 כיום גם תימשכנה ■החג, כערב שתתחלנה
 ייערכו השכת כיום ואילו השישי,
 כמיסגרת החגיגיות והתפילות הטכסים

יום־העצמאות.
 פירקי וקריין המו״ל על אדמון הטיל בינתיים
 המייעצת הוועדה את לרכז גורביץ, עמיקם התנ״ך,

 ליד מקים שהוא ועיתונאים סופרים אישים, של
 הסכמתם את שניים הביעו כה עד החגיגות. ועדת

 (״דוש״) קריאל הקריקטוריסט בוועדה: להשתתף
בן־אמוץ. ודן גרדוש,

ה כנ ת ס ביו מ פו  ל
שפט המי

 לאור בישראל, המישפט לפומביות נשקפת סכנה
 להצעת־ תמיר שמואל שר־המישפטים של הסכמתו

 הכנסת, של החוקה־חוק־ומישפט לוועדת שהוגשה חוק
 בתי־המישפט סמכות את להרחיב המיועדת

 סגורות. בדלתיים מישפטים לניהול
 לנהל לבתי־המישפט מותר הנוכחי החוק על־פי

 בענייני העוסקים מישפטים רק סגורות בדלתיים
 ביטחון־המדינה של בנימוקים וקטינים, מוסר ביטחון,

 סמכות להרחיב מציעים עתה קטינים. על והגנה
 האזרחיים המישפטים כל על גם ולהחילה זו

 מישפטי כמו לבינה, שבינו לעניינים הנוגעים
 וכדומה. מזונות גירושין,
 להצעת שר־המישפטים התנגד תחילה
 כעיקרון לפגוע עלול שהוא כטענה החוק,

המישפט. פומכיות של המקודש המישפטי

 דעתו, את שינה יותר מאוחר אולם
 שחובת לתביעה להסכים אף נוטה והוא

 תהיה — זכותם רק ולא — השופטים
זה. מסוג מישפטים על חיטוי להטיל

 ראשון צעד זו בהצעת־חוק רואים מישפטנים
 פתח לפרוץ העלולה המישפט, בפומביות לפגיעה
 סגורות, בדלתיים אחר מסוג מישפטים לניהול

החוק. קבלת נגד עז מאבק צפוי פירסומם. איסור תוך

שריס ר ה צ ב ת □,מ
 שר־ הקיף שבו האלקטרוני המיבצר בעיקבות

 בלישכתו עצמו את תמיר שמואל המישפטים
 שרים שני — בינתיים — הלכו ),2109 הזה (העולס
 להגיע אפשר שרון, אריק שר־החקלאות, אל נוספים.

 מחוץ המוצב פנימי באינטרקום הזדהות אחרי רק
 אל ואילו דלת־ברזל, של השני מהעבר ללישכתו,

 להגיע אפשר המר, זבולון שר־החינוך־והתרבות,
 שפקידה ואחרי באינטרקום שמזדהים אחרי רק

האורח. של זהותו אח משוריינת, זכוכית דרך בודקת,

ח ח של ה מי ר מו כ
ת סי ל רו א ר ש לי

אחד היות בדבר באחרונה, שהופיעו הפירסומים

 בירושלים הקבועה הרוסית הכמורה משלחת מאנשי
 הביקור את יעכבו או ימנעו לא מוכר. ק־ג־ב. איש

 גדולה רוסית כמורה מישלחת של המתוכנן
בישראל.

 לביקור תגיע איש, 15 שתמנה המישלחת.
 יעמוד ובראשה הפסחא, חג לרגל בירושלים

לבוב. של המטרופוליט
 נוסף, רוסי כומר יגיע המישלהת עם יחד
 אנשיי חמישה שד התקן את להשלים כדי

 על גם כירושלים. הקבועה המישדחת
 הוא כי רינונים כעכר הילכו זה כומר

הק־ג־כ. של כסוכן משמש

מר תכון ה ט מ ל ת ש ה ל
ל הטלוויזיה ע

 להשתלט מתכנן המר, זבולון שר־החינוך־והתרבות,
 אנשיו החדרת על־ידי מבפנים, הטלוויזיה על
 גם אלא רשות־השידור, של לוועד־המנהל רק לא

עצמו. העובדים למנגנון
 יצחק את להציע המר של בתוכניתו כי נראה

 הרשות, של בוועד־המנהל המפד״ל נציג מאיר,
 מינוי על ולהיאבק הוועד־המנהל, יו״ר לתפקיד

 איש את לתפקיד להועיד הליכוד כוונת נוכח — זה
 כמאי את לארץ להחזיר גם מתכוון המר ירון. ראובן הפרופסור הליכוד,

 כעבר שכיים זיק, אדיר הדתי הטלוויזיה
 והמסורתיות הדתיות התוכניות את

 הכמאיס כראש למנותו ולנסות בטלוויזיה,
 שליח כיום ■המשמש זיק, בטלוויזיה.

 ממייסדי הוא כארצות־הכרית, הסוכנות
 ממור- כירושלים הגוש ומטה גוש־אמונים,

בדירתו.

ה ר ע ס
ם פני ה ד־ ר ש מי ב

 מישרד־ בצמרת עתה מתחוללת סערה
 כין הדדיות האשמות כעיקכות הפנים,
 בורג, יוסף לשר המקורבים בכירים, פקידים

ומעילות. שוחד על
 של פרי הן כי וטוען השמועות, את מבטל עצמו בורג

 הפקידים אחד כי ?הניח יש פקידים. בין אישית קינאה
 על־מנת עבודתו, את לעזוב ייאלץ במישרד הבכירים

יירגעו. שהרוחות

א ס שיב פי ה
ט ר א׳ ס כ רי מ א

 את כאחרונה הציג נוסף ישראלי מפיק
 כהצגת־ככורה הראשון האמריקאי פירטו

 שלנו הרגילה המיטה — העולם ״סוף :בינלאומית
 שיבא, גדליה המפיק של סירטם זהו גשום.״ בלילה

 האיטלקית והבמאית כרמון, להקת של המנהל לשעבר
 מבעלי־ אחד של לבתו הנשוי שיבא, ורטמילר. לינה

 אודברסאל, חברת ומנהל ביותר החשובים המניות
 ברום. וורנר חברת עבור הסרט את הפיק
 של ארוכה לשורה סירטו, הצגת עם מצטרף, שיבא

 מחוץ סירטיהם את העושים ישראלים מפיקים
 גיל, דויד מסים, אלכם מיזרחי, משה :לישראל

מילצ׳ן. וארנון רביבו רפאל בךאפריים, רם יגר, קובי

□ חלי ה
 לפני שהעיד כהן, יעקובל׳ה הישראלי איש־העסקים

 מהתקף־ החלים שימרון, ועדת לפני אחדים חודשים
 יו״ר לפני הופעתו בתקופת בלונדון, לקה שבו הלב

 שיפרון. ארווין עו״ד הוועדה,
 והפירסומים לעדות הציפייה כי נראה

 לו גרמו המאורגן, לפשע השתייכותו על
 הלילה באמצע הוחש והוא התרגשות

לכית־חולים.
 במחצית התקפה אצלו אובחנה בדיקות אחרי

 כל כהן על אסרו הרופאים הלב. של הימנית
 עליו וכפו ממושכות, טיסות וכן התרגשות

חמור. מישטר־תזונה
 ומצבו ממישקלו קילו עשרה כהן הוריד חודשיים בתוך

 לטוס, הרופאים לו הירשו שעבר בשבוע השתפר.
בניו־יורק. השוהה מישפחתו אל הצטרף והוא

*


