
ת תסיסה פלג מי ב
ה ד בו ע ה

 האחרונים בימים יש מיפלגת־הענורה של ירושלים במחוז
 לתפקיד שבוע לפני שנבחר דיניץ, שימחה בגלל תסיסה

 הציונית. וההסתדרות היהודית הסוכנות יו׳׳ר
 קיימת היתד! חבר־כנסת, שהוא דיניץ, עם

 היבחרו עם מייד כי ירושלים, במחוז הבנה
 להיכנס הממתין הכנסת. מן יפתש הוא לתפקיד
גיל. יעקב הוא לבית־הנבחרים במקומו

 גורם והדבר מהכנסת, התפטרותו את בינתיים משהה דיניץ
 של אחרים למחוזות לאט־לאט המתפשט במחוז, לזעם

המיפלגה.

כללי לקונסול סביר
 ראש־ ממלא־מקום של יועצו סביר, אורי

 לחבריו רמז לענייני־תיקשורת, הממשלה
 שהוא בניו־יורק, פרם ביקור בעת העיתונאים,

בניו־יורק. הכללי הקונסול לתפקיד מועמד
 ימים לפני שקיבל יגר, משה כרגע ממלא התפקיד את

 לתפקידו יעבור יגר בשוודיה. כשגריר־ישראל מינוי אחדים
באוגוסט. החדש

 אביטל, לקולם הובטח בניריורק הכללי הקונסול תפקיד
 בקרב לתסיסה גרם הדבר אך במישרד־החוץ, סמנכ״ל
בניו־יורק. הדתיים היהודים

 אצל תפקידו את וכשיסיים מישרד־החוץ, איש הוא סביר
בשרות־החוץ. ימשין־ סרס

 הסוכנות
ל ממשיכה עו לפ

 נערות־ המספקת ״וי־איי־פי״, סוכנות
בפעילותה. ממשיכה ליווי,

 אבריאל, שי נעצר אחדים שבועות לפני
 מחדש פורסמו השבוע הסוכנות. בעל

 המציעות בעיתונים מטעמה, מודעות
נערות־ליווי. פוטנציאליים ללקוחות

 הוא ליווי שעות לשלוש לבחורה המחיר
 באוסף יש הסוכנות ולטענת שקלים, 140

 בנות סטודנטיות, רובן בחורות, שלה
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בג״ץ תגיש ההגנה
 המנהל דמיאניוה, ג׳ון של סנגורו שפטל, יורם
 להגיש עומד במישפט, מערבת־ההגנה את

 דב השופט של החלטתו נגד לבג״ץ עתירה
 במישפט הפסקה לקיים שלא בית־הדין, אב לוין,
 ההגנה. לסיכומי התביעה סיכומי בין

 אף הפסקה תהיה שלא החליט ולווץ הפסקה, ביקש שפטל
לשעה.

ת עיר ב חרדי ג בנ
בהד־־הנגב. חרדית עיר תוקם בקרוב

 של בהשקעה מארצות־הברית, חרדיים יזמים אותה יקימו
 החדשה העיר את יאכלסו הראשון בשלב דולר. מיליון 50

מישפחות. 5000

ת סלקעיה  דתי
באוניברסיטה

 הרוצים בר־אילן, באוניברסיטת סטודנטים
 האוניברסיטה, בחניון ריכבם את להחנות
 לשילטונות־ בכתב להודיע נדרשים

 במכוניותיהם נוסעים הם אם האוניברסיטה
בשבת.

 חילוניים, סטודנטים אצל תדהמה עוררה זו ברוח הוראה
כי הסבירו בהנהלה ואולם באוניברסיטה, הלומדים

 מסוג תוויות־חניה מקבלים בשבת הנוסעים סטודנטים
 מסוג תורות מקבלים שומרי־מיצוות סטודנטים ואילו אחד,

שונה.
 המסורתי אופייה בשל כי אומרים האוניברסיטה בהנהלת

 מקבלים חילוניים סטודנטים אין האוניברסיטה, של
סמל״האוניברסיטה. בה שיש תוויות־חנייה

ה ערכ  עולמית מ
ב אברעיאש סבי

 תאוצה תוססת אבו־עיאש רדוואן פרשת
בינלאומית.

 המיזרחית בירושלים העיתונאים אגורת יו״ר של מעצרו
 מעצר חודשי שישה עליו שנגזרו המערבית, ובגדה

 על דיווחו העיתונאים גדולי בעולם. גלים מכה מינהלי,
 המימשל לטענת בליגלוג והתייחסו נרחבות, בידיעות כך

 של העיתונאית פעולתו ובין המעצר בין קשר שאין הצבאי
, האיש.
 ממשלת ראש שהיה מי קרייסקי, ברונו הד״ר

 לפנות החלטתו על הודיע כבר אוסטריה,
 לפתח כדי בינלאומיים, למוסדות זה בעניין

עולמית. תנועת־מחאה

מיליון
הגכד גילוי תמורת

 הילד נחשון, חיים של סבו נחשון, זאב
 להעביר דאג אמו, על־ידי שנחטף החרדי

 פרם ישלם שלפיו מסר, החרדי לציבור
 לגילוי שיביא למי דולר מיליון בסך כספי
החטוף. נכדו

 גדולה ישיבה מנהל הוא נחשון־הסבא
עתיר״נכסים. כאדם וידוע בבני־ברק,

ט של כוחו ק ק ל תחז ה
 ובהסתדרות היהודית בסוכנות המערך של כוחו התחזקות
 לקראת חיזוק מהווה הציוני הקונגרס דיוני אחרי הציונית

לכנסת. הבאות הבחירות
 יו׳׳ר לקט, יחיאל של כוחו גם עלה במקביל

 והוא המיפלגה, בתוך הציונית, תנועת־העבודה
 לקראת במיפלגה מועמדותו את להציג מתכוון

הקרובות. הבחירות

 מועמד —תיכון
הסוכנות לגיזבר

 המיפלגה של המועמדים אחד הוא תיכון דן ח׳׳כ
 שנותר הסוכנות, גיזבר לתפקיד הליברלית

בלתי־מאוייש,
 (.מנטה") מנחם עורך־הדין הוא המיפלגה של אחר מועמד
עצמון.
 ייבחר שאם שנרמז מכיוון עצמון, על עדיפות לתיכון

 לאיש יאפשר וכך בכנסת, מקומו את יפנה הוא לתפקיד,
 במקומו. להיכנס הליכוד של נוסף

 הליברלי, במועמד תתמוך חרות שגם צפוי
 את תחייב לתפקיד איש־חרות שבחירת מכיוון

 שנבחרו אנשי־התנועה משלושת אחד
ממנה. לפרוש להנהלת־הסוכנות

בר ב הסוכנות דו עז
 לתפקיד נבחר דיניץ ששימחה אחרי שעות 48

 דובר אייל, צבי הודיע היהודית, הסוכנות יו׳׳ר
 10 מזה לעיתונות החטיבה ומנהל הסוכנות

להתפטר. רצונו על שנים,
 בינתיים שאין לו והבהיר בתפקיד, להישאר ביקשו דיניץ

ם^ במינויים להתחיל בכוונתו טיי לי  פו
 ליחסי־ציבור, חברה מקים והוא הפרטי, לשוק יוצא אייל

 לתפקידי למועמדים שתסייע פוליטית, ולדוברות לשיווק
הקרובות. בבחירות ראשי־עיריות

 לרשויות מיליונים
המקומיות

 המקומיות, לרשויות הבחירות לקראת שנערך חישוב
 רשות של שההוצאות מראה, הבאה, בשנה שייערכו
 מליון לחצי בממוצע יגיעו במערכודהבחירות מקומית

 אלף 15ליס קטנה רשות של ההוצאות ואילו דולר,
דולרים.

ד כענלסון ע החלוקה ב
 כאיש כצנ^סון ברל את לזהות שמקובל למרות

כמי עכשיו מתגלה הוא השלמה, או״דישדאל

בתוכנית־החלוקה. דווקא שתמך
 המתפרסם ,1937 מפברואר מפא׳י מרכז של בפרוטוקול

 ברית־ בהוצאת וארץ־ישראל מדיגת־ישראל בספר בראשונה
 שאילו המיפלגה של סגורה בישיבה כצגלסון אומר ברל.
 בדבר הצעתם על יעמדו באמת שהבריטים יודע היה

 דויד־בדגוריוז של לעמדתו מצטרף היה חלוקתיהארץ,
החלוקה. בעד

 גבולות היהודית למדינה קבעה אז של תוכניתיהחלוקה
.1947 מגבולות אף צרים

ם טלוויזיות לי ב כ  ב
שראלית את יקדימו הי

 בכבלים טלוויזיה של לא־חוקיות תחנות מפעילי
 לייבא כדי להתארגן, החליטו מאיזור־השרון

 ניכר חלק לחסוך ובכך מחו״ל, סרטים במשותף
ההוצאות. מן

 להביא המפעילים החליטו החדשה ההתארגנות במיסגרת
 בחו״ל, המשודרות פופולריות, סדרות״טלוויזיה גם ארצה
 שטרם הישראלית הטלוויזיה את בהקרנתו להקדים ובכך

אלה. סדרות רכשה

ל חלונות  שימוש ע
ב כ ר ממשלתי ב
 תלונות בודק באוצר הממשלתי מינהל־הרכב

 פקידי־ממשלה שעשו שימוש על שהתקבלו
 ממשלתיות, לוחיות־זיהוי בעלות במכוניות

מיסלגת־העבודה. של פוליטי כינוס בעת
 הופיעו מישרד־האוצר, לצמרת שהגיעו התלונות על־פי

 במרכז שנערכה להצבעה ממשלתיות במכוניות הפקידים
 יו״ר לתפקיד סועמר־המיפלגה בחירת על מיפלגת־העבודה

שבועיים. לפני הסוכנות,

לטייוואן ישראל■ יאוא
 מדיחי־כלים אלף של מסוגו ראשון מישלוח

לטייוואן. השבוע יצא מתוצרת־ישראל
 שהוא אסקור. מתוצרת פוני מסוג במדיחי־כלים המדובר

מהנרסי־החברה. של פיתוח
 והעיסקה, אחדים, חודשים נמשך טייוואן עם ומתן המשא

 דולר. מליון חמישה של לסכום תגיע בכללותה,
 אחרת למרינה נוסף מישלוח ייצא הבא החודש לקראת

במיזרח־הרחוק.

ל״ביח־החפו!גוח״ שמואל׳
 רבות שנים במשך שהיה מי שמואלי, אליעזר
 ״בית־ את ינהל מישרד־החינוך, מגב״ל

התפוצות״.
 מי דורון, אהרון הוא בית־החפזצוח של הנוכחי המנהל
זה. מתפקידו פורש הוא הגורל. מפקד בעבר שהיה

ת טיפול אין תלונ  ב
הסוב־יודיאה

 ג׳ון של סניגורו שפטל, יורם עורך־הדין
 של הארצי למטה פנה דמיאניוק,
 התלונה עם מה לברר כדי המישטרה

 על־ הסוב־יודיצה עיקרון הפרת על שהגיש
 ״ידיעות והעיתון קלינגר נוח העיתונאי ידי

אחרונות״.
 שלא הוראה בתיק שיש נאמר לשפטל

 מיגאל הוראה שתתקבל עד בתלונה לטפל
 ארצי במטה אגף־חקירות ראש מרקום,

בירושלים.
 מחלקת־ ראש צור, משה ניצב־מישנה

 שכל ואמר הדברים את אישר החקירות
 ומקבלים כך, נוהגים הסוב־יודיצה מיקרי

מלמעלה. הוראות
 רק כי בתגובה מסר המישטרה דובר
 את לבדוק מרכוס ביקש זה במיקרה
יוצאת־דופן. היותה בגלל התלונה,

שרד׳ מתח פירסום במי
 לקראת המתח מתגבר במישרדי־הפירסום

 ״המיזרחי״ — גדולים בנקים שני של החלטתם
 שיזכו הפירסום מישרדי לגבי ו״לאומי״

שלהם. בתקציבי־הפירסום
 והנהלת־חבנק שהתקבלו, הצעות עתה בוחנים במיזרח׳

 המנצח. מישרד־הפירסום על ינואר בתחילת תודיע
 המאוחר התקציב מן שלישים ששני החליט כבר לאומי בוק
 וההודעה אריאל׳, מישרד בידי ינתן קבוצתיהבנק כל של
 ינואר. בתחילת היא גם צפויה הנותר השליש יינתן למי

 9ל־ מגיע הבנקים שני של הבולל התקציב
דולר. מיליון
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