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מר• ״פיט הקנדית החכרה של מומחים
ל האחרונים כימים הגיעו כץ״, אנד וויק
 את להשלים תה״ל להכרת לסייע כדי ארץ

א לוד נמל־התעופה לפיתוח האכ תוכנית
 במיכ־ זבתה אשר תה״ל, כי שהתכרר חרי

 בפרוייק■ קודם נסיון לה שיהיה מכלי רז
 העכודה את לכצע מתקשה זה, מסוג מים

עצמה. ככוחות
וה האוצר שרי המלצת לפי במיכרז זכתה תה״ל
 עומדת שאינה רק לא הישראלית החברה תחבורה.

 מה כל על עולות הוצאותיה שגם אלא הזמנים בלוח
ה הזמנת כי אומנם טוען משרד־התחבורה שתוכנן.
 הקשיים אך החוזה, תנאי במסגרת נעשתה מומחים

קיימת. לעובדה כבר הפכו בבניה

 כארצות-ה- הפנימי הכיטחון זרועות
 לאפשרות להתכונן הנחיות קיכלו כרית

 ברח־ יהודית־ערכית מילחמת-כנופיות של
ה כרציחות שתתכטא ארצות-הכרית, כי

מוסדות. ופיצוץ חטיפות דדיות,
חג־המו־ לקראת הוכרזה גכוהה כוננות

 ערכיים שאירגונים האפשרות לאור לד,
ראוות לפיצוצי-ענק יגרמו ופרו-ערכיים

 כניו־יורק, האדירות הכל-כו כחנויות ניים
ליהודים. השייכות

לח כהנא מאיר הרכ מקווה השאר, כין
זה. רקע על לגדולה זור

ב אודי של אחיו די א

ח״ל ת ג ש כ ח □ מ רלי גנ
 אשר כצה״ל, מאוד ככיר שקצין למרות

ל ולהצטרף מהשירות לפרוש כזמנו עמד
 וכאחד המזכירות כיו״ר הליכרלית מפלגה

 האחרון כרגע כו חזר לכנסת, ממועמדיה
 צה״ל, עם שלו השירות חוזה את והאריך

הצ נושא הועלה שוכ כאחרונה כי נראה
למפלגה. טרפותו

 הפתיחה בטקס מאוד הבכיר הקצין של הופעתו
 ד,הפג־ וישיבתו החירות תנועת ועידת של החגיגי

פירושים. מתן ללא עברו לא הראשונה בשורה נתית
 (מיל.) אלוף של הופעתו כי מתברר זאת לעומת

ה של ההמשך דור בישיבת להט (״צ׳יץ׳״) שלמה
ב־ משמעות. חסרת בינתיים היא הליברלית מפלגה

פו1 ד מעצרו לפו■ ר
חיו תשובה להט נתן טרם קודמות לידיעות ניגוד
 לראשות מועמדה להיות הסכמתו בדבר לגח״ל בית

 שגם אומרות ששמועות עוד מה תל־אביב, עיריית
 כמועמד להופיע יוכל הוא כי לו רמזו המערך מחוגי

מטעמם. העיר לראשות

ב ר עיתון על ק
 ״ל׳אינפרמסיון״ כצרפתית היומי העיתון

הופעתו את השכוע שלישי כיום הפסיק

 אדיב אודי של מעצרו לפני רב זמן כי מסתבר
 אחרי מעקב נערך הסורים, לטובת בריגול כחשוד

רגישים. למקומות גישה מהם ונמנעה משפחתו בני
 השתתפה אדיב, מיכל אודי, של אחותו

 כ״אל־על״. דיילות כקורס שנה חצי לפני
 המכהנים כל את כהצלחה שעכרה למרות

ש מכלי סיומו, לפני מהקורס נזרקה היא
 מאחיו לכך. ההסבר את ידעה

 אדיב, אסף אודי, של 18ה־ בן
 גן־ כקיבוץ הוריו עם המתגורר

כ מלהשתתף נמנע שמואל,
כמ המכשיר טרום־צבאי קורס
מזרחנית. גמה

 מגלה שאודי בעוד כי נודע בינתיים
 הוא כי וטוען חוקריו כלפי שחצני יחס

נו יהודים יבואו שבעקבותיו מאמין
ה נוטה דומה, בדרך שיפעלו ספים
 לפי — שביקר ורד, דן השני, חשוד
ש בדמשק, — שירות־הביטחון טענת

פו למישפט מישפטו את להפוך לא
ליטי.

הור רק״ח כי מציינים זה בהקשר
 אליה המקורבים עורכי־הדין לכל תה

העצו על להגן לסרב
בהש הנחשדים רים

 הריגול לרשת תייכות
הסורית.

צפויות
ת רו חי ב

ת ע צו ר ב
ה1ע

 את שוקל עזה ברצועת הצבאי המימשל
המקו למועצות בחירות לעריכת האפשרות

 בבחירות ההצלחה נוכח עזה, ברצועת מיות
המערבית. הגדה בערי שנערכו

 של מוחלט כמעט חיסול אחרי
נו כרצועה, שפעלו הטירור אירגוני

 ברצועה הישובים נכבדי עתה טים
 כחירות עריכת של הרעיון את לקבל

שנים. 25 מזה לראשונה דמוקרטיות,
ב בחירות עריכת על יוחלט שאם נראה
 אחרי שנה, בעוד רק הדבר ייעשה רצועה

באות! המכשפות באות! המכשפותבישראל. שייערכו הכלליות הבחירות

 ״ז׳ורנל כשם עיתון להופיע החל ובמקומו
נד המינויים, לאותם הנשלח ד׳ישראל״,

 הוא: היחיד כשההבדל דפוס כאותו פס
 יעקב היה ״ל׳אינפורמסיון״ ומו״ל עורך
 ״דורגל של והמו״ל העורך ואילו רכין

יעקב. של כנו רכין, צכי הוא ד׳ישראל״
ל׳אינפורמסיון בין הסכם נחתם בזמנו הסיבה:

 שילמה לפיו מפא״י, של לפירסומים החברה לבין
 זכאית היתד, והיא לרבץ נכבד כסף סכום מפא״י
עו למנות לה ניתן שלא לאחר לעיתון. עורך למנות

 למנות לבית־המישפט לפירסומיס החברה פנתה רך,
ה בפני השבוע רביעי ביום תתברר הבקשה בורר.
למ רפואה הקדים רבין אולם לבנברג, שלמה שופט

הבירור. לפני יום ל׳אינפורמסיון את סגר כה,
ה את להוציא הפסיקה לפירסומיס החברה אגב,

 מחלקת שהיתר, טוב, בוקר בשם בעברית תוספת
שלה. הלועזיים העיתונים כל עם חינם

שב ם מו ק הו
ה על ד מוקשי□ ש

 שדות המושב שד ויישובו איכלוסו
 מנץ כשם שיקרא רפיח, כפיתחת ג׳,

 צה״ל שד המסוק חדדי עשרת שם (עד
 למס• עוכב הסמוך) דיקדה כחוף שנפדו

ה דהקמת שהקרקע אחרי חודשים. פר
כה שהוחד ואחרי הוכשרה ככר יישוב
 הס- כמקום, הראשונים המכנים קמת
 שדה-מוקשים, עד הוקם המושם כי תכד
 המצרים על־ידי ושנזרע ידוע היה שדא

.1956ב* עוד כמקום
 לטווח כנפש אסונות למנוע כדי

 עד המושב יישוב את צח״ל עיכב ארוך,
ה כל של מדוקדקת סריקה שתיערך

 אחד מטר שד לעומק פריקה כולל שטח,
 שלא לוודא מנת על החול, דיונות בתוך
כמקום. מוקש כל נותר

 עריה צפויה
רי מחי ם ב רי פ ס ה

 ויעשה מוטב ספרים, לקנות שרוצה מי
 הכינה ככר עוכר״ ״עם הוצאת עתה. זאת

ה מן 25/״0ב־ הגבוהים חדשים מחירונים
 לתקפו ייכנס החדש המחירון הקיימים. מחירים

 בעקבות ילכו הוצאות־הספרים יתר לינואר. בראשון
 הממשלה על־ידי אושרה המחירים העלאת עובד. עם

והדפוס. הנייר מחירי התיקרות בשל

ר1 ה א בד■ ו ש ד
וה במאי־ד,קולנוע בין השנים ארוכת השותפות

 (״פשנל״) אברהם האמרגן לבין זוהר אורי בדרן
ב עוד החלה השניים בין השותפות התפרקה. דשא,

 ירוק, בצל להקת של אמרגנה היה שפשנל תקופה
 אורי ובתוכם הנח״ל להקת משוחררי הופיעו בה

טופול. וחיים זוהר
ה בעסקי לשותפים אחר־כך הפכו וטופול זוהר

נק המשותפת והחברה פשנל של והבידור אמרגנות
 בעלי גם היו הם זוהר. ואורי פשנל שם על ראה

ש חברות של רב מיספר ועוד העממי התיאטרון
 וילד, ימים שלושה כמו סרטים הפקת לצורך הוקמו

והתרנגול. שלנו השכונה מלך, ממזר כל
ש מפשנד, זוהר אורי נפרד לאחרונה

 החזיק בהם החכרה ממניות 50/״ס את קנה
 שדם, דני לדברי לפירוד, הסיכה זוהר. אורי
 היא בחו״ל, עתה הנמצא פשנד של מ״מ

ההפקות. דרך לגבי דיעות חילוקי
 בחברה היחיד המניות בעל עתה שנשאר פשנל,

 הגשש חברות־הבת של היחיד בעלן גם להיות ימשיך
תמ פשנל של שבבעלותו החברה ואחרות. החיוור

בידור. כאמן זוהר אורי את לייצג שיך

ם תיקון רי ב ד
 מס׳ הזה העולם בגליון פורסם 18.10.72 ביום

 ממלא־מקום רק היה בן־זאב אמנון כאילו 1833
 למיכרז ניגש כאשר וניכשל היהלומים על המפקח
זה. לתפקיד

 ממלא־ היה לא בן־זאב אמנון כי לנו, התברר
 בתפקיד, היהלומים על מפקח אלא המפקח, מקום

 ביום 1468 הפירסומים בילקוט לפירסום בהתאם
 בן- בי וברור זה, לתפקיד מיכרז היה לא .15.8.68

במיכרז. ניכשל לא זאב
ה מערכת מתנצלת המטעה, הפירסום לאור

בן־זאב. בפני הזה עולם


