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מרכוס. ייגאל ניצב יבוא במקומו
 מישמר־הגבול, בצבירת אישיים שינויים על גם מדובר

 כנראה עומד למשל. כך. השונים. ובמחוזות במרחבים
 הצפוני. המחוז מפקד לוי, שאול ניצב לפרוש

 אך לסגן־מפכ״ל, כמועמד עמיר בגבי רובר שנה לפני גם
התבדו. אז השמועות

 בר־לב, חיים השר, בין המתיחות כי מתברר בינתיים
 למרות פגה, טרם אדן, אברהם(.ברר) המישטרה, למבקר
מפגינים. שהשניים הקורקטית התזות

י ! י * ך5י *
בצרות זוכוביצקי

 לקבל עומדת זוכוביצקי יונתן נגד החקירה
 מארצות־ להסגרתו בקשה תיתכן תפנית.
הברית.

 עומד אייזנברג, שאול המיליארדר זוכוביצקי. של חותנו
 אחרי מקרוב יעקוב הוא כאן לסדר־פסח. לארץ לבוא

 של חדשות. השקעות על יודיע וגם החקירה, התקדמות
 לישראל. החברה של במיפעלים דולארים, מיליוני

שבבעלותו.
 לישראל, החברה יו״ר סגן צור, צבי גם לארץ יחזור בפסח
רוטנשטרייך־צור. ועדת חבר גם שהוא

 תמורת לסחוט, מנסה הרבנות אולם בלבד. המיטבח כשרות
 שאינם ויתורים ועוד לשמירת־שבת הבטחה אלה, תעודות
 נישפי־סילווסטר. על איסור למשל. כמו, — למזון קשורים

 לפיתרון בתוקף מתנגדים הוותיקים הרבנים
 בידי הוא עתה המפתח כן ועל המוצע,

 יפתחו הרעיון, את יקבלו אלה אם המלונאים:
 למימושו. ציבורית במערכה הצעירים הרבנים
 הם מהססים. עריץ הרעיון בעלי פנו שאליהם המלונאים

 כהכשר בציבור יתקבלו ב׳ מסוג התעודות כי חוששים
נחותה. מדרגה

המהנדסים אימת
 לוועידת בחרדה מצפים ההסתדרות בצמרת

הבא. בשבוע שתתקיים המהנדסים, הסתדרות
 השבוע שניצח המזכ׳׳ל רז, שיצחק חוששים הפועל בוועד

 חבריו את יוביל בלתי־מיפלגתית, רשימה בראש בבחירות
 למפולת, לגרום עלול כזה צעד להסתדרות. מחוץ אל

 בבירוקרטיה שמאסו נוספים, מיקצועיים איגודים כאשר
עצמאיים. איגודים ויקימו יפרשו ההסתדרותית,

דחופות השתלמויות

הדובר סביב ניחושים
 איך לראדת בסקרנות מצפה הבכירה הקצונה

 בדובר־צה״ל שומרון, דן הבא, הרמטכ״ל ינהג
המיועד.

 כעת הממתין כחיל־המודיעין, קצין לתפקיד מינה לוי משה
 לפיד. אפריים תת־אלוף הנוכחי, הדובר של כהונתו לסיום
 שהדובר מפני רבות, תמיהות שעוררה החלטה זו היתה
 נהוג זה ואין הרמטכ׳׳ל. עם הדוקים בקישרי־עבודה נמצא

יורשו. על כזה מינוי כופה יוצא שרמטכ״ל

 □1השופט
עיתונים קוראים

בית למזכירות הורה לוין דב השופט
 של ארכיוני תיק לשופטים להכין המישפט ■

 דמי במישפט הקשורים גיזרי־עיתוניס,
יאניוק.
 בית־המישפט מזכיר מתייק בוקר בכל

השופ לעיון אותם ומגיש צילומי־כתבות,
טים.

 הדליפה הקונסוליה
רשימות

 מסרה בניו-יורק הישראלית הקונסוליה
 רשימות־ בארצות-הברית הציוניות למיפלגות

 וכתובותיהם שמותיהם את המכילות מחשב
בקונסוליה. הרשומים הישראליים האזרחים של

 לחברות אלה רשימות — נמכרו או — נמסרו אחר־כד
 ותצוגות. ירידים של וליזמים מיסחריות
 לקונגרס במערכת־הבחירות ברשימות השתמשו המיפלגות

 לתרום הישראלים את לשכנע ניסתה מהן אחת כל הציוני:
 זכות־הצבעה בתמורה להם ולהעניק לפחות, דולר חמישה

לקונגרס.
 אסורה פרטיות וכתובות רשימות מסירת

האמריקאי. בחוק לחלוטין

 קיבוצית מתיחזת
הבורסה בגלל

 שתי הארצי: לקיבוץ התק״ם בץ מתיחות
 איגרות־ בקרוב להנפיק מתכוונות התנועות

 אותם על וייתחרו בבורסה, סחירות חוב
המשקיעים.

 השבוע אמר התק׳׳ם, קרן מזכ״ל פרי, ישעיהו(״שושיק׳׳)
 חברת־ תגייס הראשון בשלב כי תנועתו, ביטאת להקיבוץ,
 על הסופית ההחלטה דולר. מיליון 40 התק״מית ההנפקות

השבוע. תתקבל חברת־ההנפקות הקמת

בפסח הלחם יימכר בך
 למימכר וחנויות מאפיות בעלי מדריד החילוני השרות

 היא הלא פסח. של האחת־עשרה במכה לעמוד כיצד לחם
חוק־החמץ. מכת

 אץ כי ומצאו החוק את בדקו השתת מישפטני
 ״הצגתו״ את אלא החמין, מכירת את אוסר הוא

 שיהיה בתנאי לחם, למכור יהיה ניתן לכן בלבד.
בלתי-שקופה. בעטיפה ארוז

שורו לימין הסטודנטים:
 מס״ם העבודה, מיפלגות של הסטודנטים תאי
 שהיה המשותף הגוש את לסרק החליטו ור׳׳ץ
השמאלית. ״קמפוס״ תנועת עם להם

 הליכוד להבסת העיקרי הגורם היתה קמפוס עם הברית
 הברית, לפירוק היוזמה שנים. 10 ל$ני באוניברסיטות,

 באה הסטודנטים. לאגודות המתקרבות הבחירות לקראת
ר׳׳ץ. של ומהח״כים ומפ׳׳ם העבודה ממרכזי

איתן לרפי מצותתים
 בפח, לפעמים נופלים רבי־מרגלים גם

לאחרים. לטמון נוהגים הם שאותו
 ואמר איתן רפי את השבוע הזהיר ידיד

 הטלפוניות. לשיחותיו מאזין שמישהו לו,
 לו לספק התנדב בן־שיחו האמין. לא איתן

 שהי• שיחה באוזניו וציטט ההוכחה, את
 שיצא אחרי מייד אשתו, עם לאיתן תה

ה שלפניה בכנסת, ועדת־אבן מישיבת
עיד:

בפי אותך שמו היה? ״איך איתן: מרים
נה?״

 בהרבה אותי שמו ״קשה. איתן: רפי
פינות!״
 זה לו שגם להאמין התחיל הנדהם איתן

לקרות. יכול

 אין סופית:
ש בבי רוטציה

 בעיריית הרוטציה הסכם של תוקפו פג במרס 31וד בחצות
 זילברמן, משה ראש־העיריה של אשל. סיעת בין באר־שבע,

העבודה. לסיעת
 העבודה מיפלגת של העליונים המוסדות
 סבאג אורי הוא מטעמם המועמד כי התעקשו

 או המקומי הסניף בתמיכת זכה לא הוא אך —
 את שיחליף מי נותר לא כך בעיריה. הסיעה

 בארבע ארוכה, ביטיחה גם בתפקידו. זילברמן
 נמצא לא ברעם, לעוזי זילברמן בין עיניים,
מהסבך. מוצא

בעניין. מים פיהם השבוע מילאו ודוברו ראש־העיריה

למלונאות: פיתרון

ב״מוטורולה״
 מוטורולה נשיא שחמון, אלישע בץ ריב־הסמכויות

 לפני חדש. לשיא הגיע סגנו, אכסף, חנן לבץ ישראל,
 כשהנימוק לארצוודהברית, בדחיפות שחמון יצא שבועיים
 לשם יצא השבוע מנהלים. השתלמות הוא: הרישמי
 הנימוק. באותו הוא גם אכסף, במפתיע

 עלו השניים כי השמועה, פשטה האלקטרוניקה בחוגי
 כל — שדולה לצורכי החברה. של העולמית להנהלה לרגל
לעצמו. אחד

 שחמון הצטרף מאז גבר השניים בין הריב
 אך מזמנו, חלק הגוזל תפקיד בל״ל, לדירקטוריון

הצעיר. לאכסף מסמכויותיו להאציל סירב

 פלסטינית סנפרת
בננברית

 סחר הפלסטינית הסופרת של סיפרה שם הוא החמנית
 לקראת לעברית, בתרגום המופיע שכם, ילידת ח׳ליפה,

 בירושלים. הבינלאומי הספרים יריד
 בגדה נשים שלוש של בעולמן עוסק הספר

 החומות את לפרוץ הנאבקות המערבית,
עליהן. הסוגרות החברתיות

נגד מפ״ם
לערבים זכות־בחירה

 מפאי׳י מראשי רבים כמו — מפ״ם ראשי גם
 הזכות את לערבים לתת 1948ב- התנגדו —

הראשונה. לכנסת לבחור
 מקיבוץ אמיתי יוסי המיזרחן של התגליות אחת זוהי

 בימי־ מפ״ם עמדות על עבודת־מחקר המכין גבולות,
 ובכולן דיונים. כמה היו זה נושא על המדינה. של הראשית

 בבחירות להשתתף לערבים לתת שאין הריעה הובעה
החדשה. היהודית במדינה
 לתת שהחליט בן־גוריון. דויד על-ידי הוכרע העניין

 שהיו יתכן ולהיבחר. לנחור המלאה הזכות את לערבים
 המימשל שבאמצעות מכיוון מיפלגתיים. שיקולים גם לכך

 קולות הובטחו במדינת הערבים על אז שהוטל הצבאי,
למפא״י. הערביים הבוחרים

בנס־ציזנה שיקמים
 במרכז גרר 3000 של שטח השכירה סאדאב הבניה חברת

 של גני־שיקמים, לחברת נס־ציונה של החדש המיסחרי
 דולר אלף 30 השכירות: דמי ושותפיו. שמוטקין שמואל
לחודש.

 בין איש, לאלף אירועים באולם המדובר
 אליו למשוך מקווים מפעיליו בארץ. המפוארים

 את לערוך הנוהגים המרכז, איזור תושבי את
תל־אביב. באיזור חתונותיהם

 בבעלות התל־אביבי, הדולפינריום שליד השיקמים. גן
זמני. באופן נסגר המפעילים, אותם

במישטר־ה התרוצצות
 שמועות בגלל הארצי, במטה שורד חוסר-שקט

חמישטרה. בצמרת צפויים שינויים על
 והבכירים השינויים, יהיו מה בוודאות יורע אינו איש

 בלתי־פוסקים. בניחושים עוסקים
 מפקד עמיר, גבי ניצב הניחושים: אחד

סגדהמפכ״ל; יהיה תל־אביב, מחוז מישטרת

הכשר סוגי 2
 במיסגרת הפועלים צעירים, רבנים קבוצת

 הצעה בשקט מגבשת הרישמית, הרבנות
 המועצות בין הניצחיים הסיכסוכים לפיתרון
לבתי-המלון. הדתיות

 תעודות־ של סוגים שני למלונות יוענקו ההצעה, על־פי
 מיטבח בעל ״מלון (ב) ושומר־שבת״; כשר ״מלת (א) הכשר:
כשר״.
על המעידות תעודות למלונות מוענקות הנוכחי, במצב

צדם דרוש
 צלם דרוש הזה״ ״השלם למערכת

מוגבלת. לתקופה מחליף,
ל מתבקשים בתפקיד המשניינים

 סר־ ענת המערכת. רכזת עם התקשר
.03־232262 בטלפון גוסטי.
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