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ממצריים הסובייטי□
יצי בעיקבות הראשוני מההלם ההתפכחות אחרי

 הסובייטיים והחיילים היועצים של הפתאומית אתם
מת סאדאת״, ידי על כ״גירושם שתוארה ממצרים,

המאורע. לגבי חדשות הערכות והולכות גבשות
הבי הסובייטים של ושתיקתם מוקדם מידע היעדר

 מידע הצטברות עם עתה, המשקיפים. את בשעתו כו
 שצויירה התמונה כי מהימנים״ ״חוגים סבורים נוסף,

 מסולפת היתר. מצרי, מידע פי על בעיקרה תחילה,
בחלקה.

 סאדאת, של הפתאומי שצעדו מסתפר
סוביי של מוגבל מיספר יציאת על שהורה

מבו ידיעות סמך על נעשה ממצרים, טים
 הרוסים, עומדים באילו אליו, שהגיעו ססות

כ כוחותיהם את לצמצם שלהם, מטעמים
 יחליש כזה צעד בי שח-ט-ט סאדאת מצרים.

ל החליט המצרי, הצבא כעיני מעמדו את
ה יציאת את ולהציג למכה י תרופה הקדים

ב״גירוש״. סובייטים
 כל הוצאת היתה הסובייטית התגובה

 שסאדאת דבר ממצרים, הרוסים הכוחות
 כפה אותו ושהותיד לו התכוון לא כלל

 כ■ תראה שיציאתם העדיפו הרוסים פעור.
 כעיני תדמיתם את לקלקל לא כדי ״גירוש״

ערב. מדינות -טאר
ש ממצרים, הכוחות להוצאת הסובייטית התוכנית

 היעדר על התבססה יותר, רחוק לטווח אומנם תוכננה
הח ועל סואץ תעלת של מחדש בפתיחתה התועלת

 את שיבטל מטוסים נושאות של ימי כוח לבנות לטה
ידידותיות. במדינות יבשתיים בבסיסים הרוסית התלות

ת בנו ר ת ה ש- א הר
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 של הבחירות בוועדת והולד המתגבש הרוב נוכח
 יהודה איסר ברב מחדש לבחור הראשית הרבנות

 הממשלה לדרישת להיכנע ולא ראשי כברב אונרטמן
 כי הנמנע מן לא גורן, שלמה ברב להחליפו והמפד״ל

 תאריך לא והממשלה איומה את תממש מאיר גולדה
הראשיים. הרבנים כהונת תוקף את נוספת פעם עוד

שממי ביוון דבר, יקרה לא כזה כמקרה
חו סמכות שום הראשית לרבנות אין לא

כ יפגע לא ואי־קיומה כחוק המעוגנת קית
ה התפקידים אחד כמדינה. הדתיים חיים

כו הענקת הוא הרא-טיים רבנים של מעטים
כ אין שממילא מאחר הערים. לרבני שר

רא רבנים תל-אכיב, מלכד הראשיות, ערים
 הקודמים הרכנים נפטרו מאז שכן שיים,

 לא חדשים, רבנים לבחירת הסכמה אין
אסון. ככד יהיה

 ממוסד הרשמי התוקף הסרת שבעיקבות ייתכן
המש הפסקת אחריו שיכרוך דבר הראשית, הרבנות

מ לפרוש ויסכים אונטרמן יכנע הממשלתית, כורת
מטעם.״ ״הרב מינוי את שיאפשר דבר כהונתו,
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עם על אירוע ב־ר

 יערי מאיר של האישית פקודתם פי על
ל כיררטלים ״צוותא״ סניף נאלץ וחכריו

 ואיק־ בירעם עקורי עם ערב־הזדהות בטל
המיצעד ערב השלישי, ליום שנועד רית^

 סניף מזכיר חרש, עם התקשרו מפ״ם הנהגת אנשי
אותו והכריחו בעיר, צוותא כמנהל גם המכהן מפ״ם

הסי המופע. ביטול על רייא לארכי־בישוף להודיע
 לגיוס תביא שהאסיפה חששו מפ״ם מנהיגי בה:

מפגינים.
 מפ״ם צעירי בקרב עצום רוגז עוררה זו התערבות

 התלוננה כאשר לכן, קודם ימים שכמה מאחר בבירה,
 בצוותא דומה ערב־הזדהות עריכת על מאיר גולדה

 ל- שאין שם־טוב ויקטור השר לה השיב בתל־אביב,
עצמאי. גוף שהוא צוותא, על שליטה מפ״ם

 והסטודנטים הצעירים החליטו בתנובה,
למיצעד. במאורגן להצטרף מפ״ם של
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כ ארצות־הברית בשגרירות דיפלומטים
 אגודת של פנייה על תמיהה הביעו ישראל

 בה השגרירות, אל כירושלים העיתונאים
נסי במימון להשתתף השגרירות התבקשה

 לארצות• ישראליים עיתונאים של עתם
 הבחירות מלחמת את שם לכסות בדי הברית

לנשיאות.
אנשי את לשכנע עיתונאים כמה ניסו לטענתם

ה ממדי ירידת עם יחד המטוסים, בתפוסת
ביטחוניים. חששות כגלל לארץ, תיירות

 כל זו בעונה היו שבהן׳ קודמות, לשנים בניגוד
 מטוסים עתה יוצאים מקום, אפס עד תפוסים המטוסים

ריקים. כמעט כשהם מארצות־הברית רבים

נ/נודאגת רק״ח
ת ב עזי הסובייטי□ מ

 המשך לגבי דאגה התפשטה רק״ח של עסקניה בין
 בישראל הערבי ברחוב רחבים חוגים של תמיכתם

 ל־ מצרים בין והולך המעמיק הקרע נוכח במיפלנה,
ברית־המועצות.

 חוגים של מועטה לא מתמיכה רק״ח נהנתה בעבר
 תמכו אולם לקומוניזם שהתנגדו לאומניים, ערביים
 זהה שהיה המיפלגה של הסובייטי הקו בגלל ברק״ח
במצרים. הסובייטית התמיכה עם לגביהם
האנטי-סובייטית הנימה התגברות עם

 אוהד פירסום כי בנימוק, ההצעה את לקבל השגרירות
 הבוחר על להשפיע עשוי ניכסון לטובת בישראל
 בו. מעוניינת להיות צריכה שהשגרירות דבר היהודי,
 כי טענו מהבקשה, שנדהמו בשגרירות בכירים אישים
 טאקט מחוסרת בהצעה נתקלו לא בעולם מקום בשום
זו. מעין
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אל־על. בצמרת שוררת חמורה דאגה
תלולה ירידה חלה האחרונים כשבועות

 אנשי חוששים הערכית. הלאומנות כקרב
ש בחוגים דווקא קולות איבוד מפני רק״ח

מסוייגת. בלתי היתה המפלגה עם הזדהותם

הישועה״ ״חיל
אלי שר ק הי ר פ ת מ

ש הכינוי — הישראלי״ הישועה ״חיל
 :של תיבות (ראשי יש״ע ליחידת הודבק
ולע להתפרק עתיד — עזה) שיקום יחידת

פלי כשיקום עסקה היחידה העולם. מן בור
ב פליטים כמחנות שהתגוררו ערכים טים

 ככר המערבית. לגדה והועברו עזה רצועת
היחידה. מעובדי כמה פוטרו עתה

מה פליטים בהעברת ההשקעות כי הדיעה רווחת
 של הנמוך מיספרם בגלל מיותרות היו לגדה רצועה

 לתחזיות בניגוד בגדה, לשיקום שהסכימו הפליטים
המוקדמות.

 לפליטים תעסוקה מקורות לתכנן נסיון יעשה עתה
ברצועה. מגוריהם לאזורי סמוך
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 מפעלי לפיתוח החברה בין פרץ כספי סיכסוך
 המיליונר לבין משרד־התיירות, שבבעלות תיירות
 בשארם־ הקארוואנים מלון של בעליו ברנם, אמנון

א־שייך.
הל לה להחזיר מכרנס דורשת החברה

טו ברנס המלון. הקמת לצורף שקיבל וואה
 שכן הגיע, טרם ההלוואה פרעון שמועד ען

 סיום מרגע להחזירה להתחיל התחייב
 הפרוייקט הסתיים לדבריו הפרוייקט• בניית

לשארם־א־שייך. הכביש פתיחת עם רק
 פתיחת בין קשר כל שאין טוען התיירות משרד

ה פרעון את ותובע המלון הקמת לסיום הכביש
הלוואה.

ר ש הראל ג ..
אל יוסף שר־העבודה של העיקשת התנגדותו

 העובר מבשרת-ירושלים, גשר את לקרוא מוגי
 ליד לירושלים תל־אביב בין הראשי הכביש מעל

 הראל, הפלמ״ח חטיבת שם על הקסטל, מעלה
מ אלא תקדים, ליצירת מחשש כלל נובעת אינה
ציבו עבודות מחלקת עם מסיכסוך להמנע רצון
שבמשרדו. ריות

 מע״צ לעובדי אלמוגי הבטיח בשעתו
 שם על יקרא ידם, על שנכנה הגשר, בי

אזורי מהנדס פרידמן, עמנואל המהנדס
 תביעתה בשנה. לפני שנפטר מע״צ, של
 לגשר, שמה את לתת הראל חטיבת של

 והשמות, הטכסים ועדת על־ידי שאושרה
 כתוף העבודה יחסי את לשבש מאיימת

אלמו חושש מפניו דבר העבודה, משרד
שמנה הציבורי מהמסע מאשר יותר גי

החטיבה. ותיקי נגדו עתה לים


