קבלה תוך חילוקי ריעות חריפים ביותר עם גורמים
השובים הקשורים בפרשה.
אותם גורמים הצביעו על־כך שהתגלו הוכחות
שראש עיריית עזה שיתף פעולה עם אר 
גוני הפירור השונים הפועלים ברצועה,

תי צו קי ך

בהקשר זה מציינים את הודעתו חסרת
התקדים של משה דיין השבוע ,כה נקב
כשמו של אלוף פיקוד־הדרום ,אריק שרון,
במי שדיכוי ארגוני הטירור כרצועה נחשב
כהישגו האישי .דיין לא כירסם הודעה מסוג
זה קודם לכן מעולם .נראה שהוא עשה זאת
הפעם כדי להפיס את דעתם של אלה שהת
נגדו לצעדיו כפרשת א־שאווה.

]יסיון פיגוע כ א1עו■
גו ל ד ה ויתרה

הטלוויזיה ס ו ז ה

ע ל שלו ש  1ק!רו ח

הרימון שהושלך כיום הראשון השבוע
ברחובה הראשי של עזה ,היה מכוון לעבר
מכונית ישראלית •טכה נסע איש הטל
וויזיה הישראלית אדי סופר ,לפגישה עם
ראש עיריית עזה ראשד א־שאווה.

ל ה ס ד ר ח ל קי
לאחרונה התחזקו הלחצים והסיכויים למען ההס 
דר החלקי לפתיחת התעלה ,בייחוד עם גבור האינ 
טרס הסובייטי בקשר מהיר יותר עם הודו.

למעשה ויתרה ממשלת ישראל על
שלושה מחמשת תנאיה המוצהרים:

 9שההסדר לא יהיה קשור בהחלטת מועצת
הביטחון ,242
• שההסדר יהיה קשור בהפסקת־אש נצחית,
• שעם פתיחת התעלה יותר בו לאלתר מעבר
אוניות ישראליות.
לעומת זאת מתעקשת הממשלה על שני תנאיה
האחרים :

• שלא תהיה שום חצייה של כוח
צבאי מצרי ,אפילו סמלי,
• שהנסיגה תהיה מינימלית.

האמריקאים מקווים למצוא פשרה בנקודות אלה.

ג ב רי א ל ב ך ־
ל ? 5שרד־החוץ

היה זה יומיים בלבד אחרי שהטלוויזיה היש 
ראלית שידרה את תוכניתו של אדי סופר על החנינה
לה זכה א־שאווה ,ועל מכתב המלצה ששלח לו יהו 
די שהתגורר בעזה לפני  42שנה.
אדי סופר והאנשים שהיו עימו במכונית ניצלו
מפגיעה ,אחרי שמכונית שבאה לפתע מכיוון נגדי,
חצצה בינם לבין הרימון שהושלך לעברם .עתה
בודקים ,אם היווה אדי סופר מטרה מקרית ,או שהיה
זה נסיון התנקשות מכוון אליו ,ובעקיפין כלפי א־
שאווה.

על הוצאת וחלוקת כספים של מוסדות וארגונים צי 
בוריים וממשלתיים.
מוסדות ציבוריים שבעבר נהגו לסייע בכספים
לגופים מפלגתיים שונים ,בתרומות או בהלוואות
לטווח ארוך ,וזאת ללא אישורים או ערבויות כנד 
רש ,הפסיקו בשבועות האחרונים נוהגים אלה.

כתוצאה מכך עלולים כמה ארגונים
ומוסדות אחרים ,שהיו הנהנים מיטיטת סיוע
הכרית זו ,להיתקל כקשיים כספיים חמו
רים ככר כזמן הקרוב כיותר .אל תופתע אם
יתכרר לך לקראת סוף שנת התקציב ,כי
מיספר גופים מבוססים אינם יכולים לעמוד
עוד אפילו כתשלום המשכורות לעובדיהם.

סכו מי־ ענ ק
פ טורים מ מ ס *
שערוריה ציכורית ממדרגה רא
שונה עלולה להתפוצץ אם תתאשר
הידיעה שכמה אישים זבו לפטור שד
מאות אלפי ל״י ממם־ההבנפה ללא
כסיס חוקי.
מדובר באישים שקיבלו פיצויים בסכומים
של שש ושבע ספרות ,כשפרשו מעסקיהם,
שעה שעברו לחיים ציבוריים .מס־ההכנסה
הכיר בפיצויים אלה כפטורים ממם.

דק לאחר מכן תוקן חוק מם-ההכ-
נסה כדי לאשר נוהג זה — אך תי
קון זה לא היה רטרואקטיבי ,ואינו
הד עד הפטור שבבר ניתן.

חידוד יחסים
ב מ ש ר ד התיירות
אווירה כדתי נוחה השתררה כחודשים
האחרונים כמשרד התיירות ,נובח חידוד
היחסים כין המנהל הבדלי ,חנוך גיכתון,
לבין מיספר עוכדים מצד אחד ,וכינו לבין
השר משה קול ,מצד שני.

יתכן מאוד שגבריאל בך ,פרקליט המדינה ,יפ־

גיבתון ,שנאלץ בזמנו לעזוב את ראשות קול־
ישראל בגלל יחסים קשים עם העובדים ,גרם להת־

כך ,שטיפל ככמה עניינים מישפטיים
חשוכים של המדינה כחו״ל ,מובא כחשבון
לכהונת שגריר.

מרמרות בקרב קבוצת עובדים אחת על־ידי קידומם
של כמה עובדים אחרים בדרגות .עם השר הממונה
עליו התחדדו היחסים אחרי שהתגלו כמה מיקרים
של עקיפה.

ס ע ר ה ב בו ס מים
במפד״ד
השערוריה במפד״ל סביב ההדלפות האחרונות בעי 
תונות מהמתרחש בתוככי המפלגה היא סערה ב 
כוס מים.

נראה שהפנייה למשרד חקירות לחקור
מי המדליף מהתנועה ,הינה תכסיס כדכד.
מנהיגי המפד׳׳ל יודעים שהמדליף הינו יצ
חק קדמן ,חכר מזכירות המפד״ל וראש מח
לקת העלייה .קדמן אף איננו מסתיר עוב
דה זו.
תוך כדי שיחה שניהל השבוע עם אחד מהפונקציו־
נרים של המפד״ל ,הרים קדמן טלפון לעיתונאי
בצהרון וביקש ממנו להקדים לפרסם את האינ 
פורמציה שמסר לו עוד לפני שיהיה נאלץ לחתום
על טופס הסודיות.

חגיגו ת ה־  2 5ל מ די נ ה -
יבוטלו ♦
יש כל הסיכויים שכל חגיגות ה5-צ
לקיום המדינה יכוטדו.
החגיגות היו צריכות לעלות שלושה מיליון ל״י,
וקיוו שיכניסו הרבה יותר על־ידי משיכת תיירים
יהודיים לארץ .אולם לרגל אווירת הקיצוצים בתק 
ציב׳ החליט כל משרד לגנוז את חלקו שלו ,ומשרד-
התיירות נשאר לבד בשטח.

עדיין אין החלטה סופית ,אך ברגע עומ
דות החגיגות כסימן שאלה.

רוש ממישרד־המישפטים ויעבור למישרד־החוץ.

ויקטור לו אי ס
■בקר שוב בי ש ר א ל ז

מ ח לו ק ת ח מו ר ה ס בי ב

קשיים ב ס פ ״ ס

זי סיו ש ל א־ שאווה

ב ע ק בו ת

החלטתו של שר־הביטחון משה דיין שלא להסיק
את מלוא המסקנות המתבקשות משיתוף הפעולה
של ראש עיריית עזה ,ראשד א-שאווה ,עם ארגוני
המחבלים ,וממתן מחסה בביתו לזיאד אל־חוסייני,
מפקד כוחות השיחרור הפלסטינים ברצועה ,נת־

גידו״ ה ש חי תו ת
תוצאה חיובית ראשונה לגל גילויי השחיתות
ולסערת הרוחות סביבם במדינה :הוחמרה הביקורת

כל הסיכויים הם שויקטור לואים ,העיתונאי ה 
סובייטי ,הנחשב גם לסוכן הק.ג.ב .יבקר בקרוב
שנית בישראל.

לואים ,שביקורו כישראל לפני מיספר
חודשים הוליד גל של שמועות וניחושים על
שליחות סודית המסתתרת מאחורי הבי
קור ,הגיש כקשה באמצעות שגרירות יש
ראל כאחת ממדינות אירופה ,לאשרת כני
סה לישראל.
גם הפעם נימק לואיס את בקשתו לביקור בארץ
בנימוקים רפואיים.

