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ת ר1ו1יח שגריר להיו
 כארצות- ישראל שגריר רביד. יצחק

 ראשי־ שחרצה הדין את עליו קיבל הברית.
 שגה כמשך לכהן ימשיך הוא — הממשלה

הוב לכן שקודם למרות כשגריר. נוספת
 כסוף תסתיים שכהונתו כמפורש לו טח

 בשר יצורף והוא הנוכחית האזרחית השנה
כבירה. כטחונית אישיות עוד עם לממשלה

תך ־ נלגטש ל שו  ש
1דיי אס׳

 דיין, אפי של בסרטו הראשון המשקיע
 צרפתי, (״מנטש״) מרדכי הוא ״חצי-חצי׳׳,

 כ״הארץ״, לסידרת־המאמרים נושא ששימש
 היועץ מטעם חקירה עתה יש שלגביה

לממשלה. המשפטי
 משפחת בני של חתונתם את גם שאירגן מנטש,

הסרט. מבעלי אחד יד,יד. סמלי, במחיר דיין

ק מסע  יצוץ ד
אדמוג■ ■313

 להגביל הנטייה מתגבשת העבודה מפלגת בצמרת
החשוב. חיפה בסניף אלמוגי יוסף של שליטתו את

ל עמדות־מפתח כמה להעביר הדרך:
 שאינם בחיפה העבודה כמפלגת גורמים
לאלמוגי. כפופים

ת מרדכי  ־ גזי
א המנב״ל ב ה

שרה ת או מ ק  מלון ה
ה ט סו ה ב תריו ק

ה משרדי של הכלכליים המנהלים ועדת
 תוכנית אישרה השטחים, לענייני ממשלה
מיג־ ליד סיני, מידבר בלב כית-מלון ,קמת

קתרינה. סנטה זר
 מבוקש תיירות אתר הוא קתרינה סנטה מינור

 מכבר לא בישראל. המבקרים תיירים על־ידי ביותר
 קטנים מטוסים לנחות יכולים בו קטן, תעופה נמל נחנך

העתיק. במינזר לסיור תיירים המביאים
 80 בן מלון להקמת תוכנית העלה ישראלי משקיע

 את לעודד העשוי דבר התעופה, נמל ליד חדרים
 —אילת הכביש דרך בעיקר למקום, התיירות תנועת
לתנועה. שייפתח א־שייך שארם

 ,המעופף׳ ה..הולוד■
ף פ עו ת ת ה ו ר ת ס  ד

י□1העיתו
 כנראה יהיה רבין, שיעשה היחיד ההפגנתי הצעד

 ככל ממושך לזמן בישראל חופשתו תקופת הארכת
 לו כי לממשלה, להבהיר רבץ ירצה בכך האפשר.

 ההסדר בנושא לאמריקאים לומר מה עוד אין אישית
לממשלה. הכדור את מעביר הוא וכי החלקי,

ף 50 ל  ליי׳!?תקציב א
תידהל־ הבטחון ר מ ד  ג

ת בי דיין ב
 כי שבוע, לפני ספיר פנחס שר־האוצר של הערתו

 הביטחון, בתקציב צימצומים לערוך יהיה וניתן ייתכן
 הממשלה בחוגי לאחרונה שהועלתה ביקורת משקפת

 תקציב במיסגרת מיותרות והוצאות ביזבוזים על
הביטחון.

 צימ־ אלה יהיו לא צימצומים, על יוחלט אומנם אם
 אלא אימונים, או ביצורים, רכש, בתקציבי צומים

בסכו הביטחון בתקציב המסתכמות שוליות, בהוצאות
ניכרים. מים

תק את המבקרים מצביעים לדוגמה,
 50ב־ שד כסך הוצאה על הביטחץ, ציב
 גדר-כיטחון לכנות כדי שנעשתה ל״י, אלף

 שר-הבי- של הפרטי ביתו סביב מיוחדת
דיין. משה טחון

ם חקירה  ביחסי
ה אישיות בין ר בי  ב

שר ליקבלין שהתע
 ראש-הממ- של האישית הוראתה לסי

 לטיב בקשר חקירה לאחרונה נפתחה שלה,
 לבין כבירה, ממלכתית אישיות כין היחסים

כ קיצונית בצורה שהתעשר בניין קבלן
האחרונות. שנים

 עבור מיוחד מיבנה גם שבנה הוא קבלן אותו
 החקירה בראשו. ניצבת בכירה אישיות שאותה המוסד
 לאחרונה הופיעה הבכירה שהאישיות אחרי החלה

 לפשע בקשר הוזכר ששמו מי בחברת הפגנתית בצורה
האי של הן המשותף ידידם ושהוא בישראל, המאורגן

הקבלן. של והן הממלכתית שיות

 משרד־החוץ, של הבא המנכ״ל נבחר כבר למעשה
 על אישית השנוא רפאל, גדעון של התפוטרותו אחרי

גולדה.
 שהיה מי גזית, מרדכי יהיה המנכ״ל

 התיבץ, המיזרח למחלקת כעבר אחראי
 הצפודאמריקאי. לשולחן כיום והאחראי

ה דיעותיו למרות כמינוי, תומכת גולדה
מהימנותו. כגלל גזית, שד מתונות

 בדיונים לאחרונה גזית שותף כבר מכך כתוצאה
גבוה. בדרג רבים

 יתוח ח ש מעידות,
ורמאות
ת ר ב ח נפט״ ״נתיבי ב

 שערוריות עד כיותר מרעישים גילויים
כיו גדול בהיקף ורמאות שחיתות מעילות,

 בקידוחי העוסקת נפט״, ״נתיבי כהכרת תר
עומ סואץ, ובמיפרץ כסיני נפט ושאיבת

כקרוב. להיחשף דים
בחב הבכירים העובדים אחד של פיטוריו בעיקבות

 הקידוח ציוד על ממונה שהיה בן־מנחם, משה רה,
 שחיתות, ומעשי עיסקות ונחשפים הולכים בחברה,

בחקירתם. עוסקים המדינה ממוסדות שכמה

קור השבוע נפלו בישראל הכדורסל ספורט חובבי
 שכתבי אחרי במעריב, שפורסמה מוטעית לידיעה בן

מוצלחת. .מתיחה״ קורבנות היו העיתון של הספורט
 לורבאך, יאן ההולנדי הכדורסלן כי סיפרה הידיעה

שלו לפני בישראל ושביקר מטר, 2.18ל־ מגיע שגובהו
הכדור לקבוצת הצטרף הולנד, נבחרת עם חודשים שה
 נעשתה המתיחה כי מסתבר תל־אביב. מכבי של סל

צו שלא תל־אביב, מכבי קבוצת מעסקני אחד על־ידי
לדרום־אפריקה. הקבוצה למסע רף

ר מוציא ב ש מ ל
איגוד ט ב מ ח ש ל

לשחמט. באיגוד הקרע לאיחוי סיכויים מסתמנים
 האיגוד להנהלת אן־בלוק רשימת להגשת ההסכם

 עסקנים ומיספר הפועל נציגי על־ידי שנחתם החדשה
 צירי בקרב חריפות תגובות עורר תל־אביב, אס״א של

 ברוב נדחתה וההצעה האיגוד של הכללית האסיפה
.58 לעומת 91 של זועם

 איש האסיפה, יושב-ראש איבד מכך, כתוצאה
 האסיפה. את ונעל עשתונותיו את נהרי, יצחק הפועל,
בהנ בחרו זה, מצעד התעלמו במקום שנותרו הצירים

לאיגוד. זמנית הלה
,ה לחיסור המוצעים מהפתרונות אחד
אי בחירות חוזרת, בדלית אסיפה משכר:

 והבטחת החדשה להנהלה חשאיות שיות
המיעוט. של החוקיות זכויותיו

 גורליים להיות עלולים החקירה מימצאי
האי של הציבורית הקאריירה המשך לגבי

הממלכתית. שיות
,קולי!׳ את משמיעה שאני האחרונה הפעם ״זוהי

 חרובים כשפל התיכון״, במיזרח ״שלום הכתובת בכל השבוע פורסמה אוליפנט של זו קאריקטורה
הקיר. על כדורים נקבי ומאחוריה אליה, מכוונים את בפיה מחזיקה היונה ארצות־הברית. רחבי


