
ןיך1תע*
ה פוי ה צ ע ר סי ה ח בי

ל א ר ש ה י פי תיו א
 מונחתת להיות עתידה נוספת מהלומה

יתאמ אם הישראלית, מדיניות־החוץ על
 גס בי בסתר, עתה המובעים החששות, תו

הידי המדינות כאחת הנחשבת אתיופיה,
 עתידה אפריקה, ביבשת לישראל דותיות
ישראל. עם יחסיה את לצמצם

יש יועצים כי אחת לא נמסר הזרה בעיתונות
ה כאלה ביניהם באתיופיה, נמצאים רבים ראליים
 של במקרה סילאסה. היילה לנגוס אישית קרובים

 מדיניות־החוץ על יקשה אתיופיה, עם ביחסים הרעה
 של כספו לכך גרם הפעם כי להסביר הישראלית

קדאפי. הקולונל לוב, שליט

ג מי ר ת ה א
ם אי ט ר פו ס ? ה כן נ מי ב

עו שעברה השנה של הגדולות התעלומות אחת
 מי המדינה: את להדהים העלול פיענוח, לפני מדת
במינכן? הספורטאים את הרג

 לפרסם בתוקף סירבה גרמניה ממשלת
 של אחר־המוות ניתוחי של הדו״חות את

 עליה לחצה לא ישראל וממשלת החללים,
זה. בעניין
מסק לכלל גרמניים עיתונאים כמה הגיעו מכאן

 והם האמת, בהסתרת עניין יש המדינות לשתי כי נה
 ה־ על ידיהם את לשים עליון מאמץ עתה עושים

הספור :אלה עיתונאים של ההשערהדו״חות.
ב הגרמניים, השוטרים באש נהרגו טאים
ה נסיון־החילוץ בעת באש שפתחו שעה
מינכן. ליד בנמל־התעופה כושל

 מעוג־ אינה גרמניה שממשלת סבורים העיתונאים
אינה ישראל ממשלת ושגם זו, עובדה בפירסום יינת

ה הטרוריסטים מן להסיר העלול בגילוי מעוניינת
הספורטאים. למות הישירה האחריות את פלסטיניים

ה ש מי ם ח  שרי
ס די תי ש ונ רו פ ל

 המערך משרי חמישה לפחות כי נראה
בממש עוד יכללו לא הנוכחית בממשלה

השמי לכנסת הבחירות אחרי שתורכב לה
 שר־ גבתי: חיים שר־החקלאות הם: החמישה נית.

 זאב שר־השיכון שפירא! שמשון יעקב המישפטים
 נתן ושר־הקליטה גלילי ישראל תיק ללא השר שרף!
 ב־ יחזיקו לא נוספים שרים שלושה כי ייתכן פלד.

 ו־ ספיר פינחס שר־האוצר כולל הנוכחיים, תיקיהם
אלון. יגאל שר-החינוך

 ראש־ יהיה מי בשאלה עדיין כמובן תלוי הכל
 שר־העבו־ ,אלמוגי יוסף על יוטל ואם הבא הממשלה

 מאחר להסתדרות. המערך רשימת בראש לעמוד דה,
ד משרי לפחות אחד שר בהחלפת גם שמדובר  ז

 עשוי העצמאיים, הליברלים של השר וכן מפד״ל
 שבממשלה מצב, להיווצר קיצוני במקרה
 שלא חדשים, שרים בתשעה יהיו הבאה
בממשלה. קודם כיהנו

ם ■חידת אי לו  מי
מן ס ד בו מ או ל ל היי צ ב

 יחידת הקמת עתה מתכננים בצה״ל
 של האומבודסמן של למשרדו מילואים

 עומס לסקוב. חיים (מיל.) רב-אלוף צה״ל,
ל רק שהוקמה היחידה, אנשי על הנערם העבודה
 האדם כוח הגברת ראשיה, לדעת מחייב אחרונה,
לרשותה. שיעמוד

רן ל גו ה  מנ
ת מו ח ל ם מ אי תוו ע ב

גו שלמה הרב הראשי, האשכנזי הרב
 נגד אישית במערכה לאחרונה פתח רן,

ה התיקשורת באמצעי עתונאים מיספר
עויינים. לו נראים שדיווחיהם שונים,

 להנהלות תלונות אלה עיתונאים נגד מגיש גורן
 את להשפיל ומנסה מידע מהם מונע עיתוניהם,

מעמדם.
ביצור יהושע זה: מאבק של התוצאות אחת
ה מעריב. של דת לענייני ככתב מתפקידו התפטר

 דיווח בה ביצור, של ידיעה היתה להתפטרות רקע
 הכותל ליד חנוכה נר הדליק גורן שהרב בעת כי

המקורבים עתונאים שומרי־ראשו. רק אותו הקיפו

גוותיקן האפיפיור עם נפגשת גולדה

 כאשר הנר. בהדלקת נכחו המונים כי סיפרו לגורן
ביצור. התפטר הידיעה את לפרסם מעריב סירב

ת ת צפויו חו ד ה
גנון מנ מפייס ב

 בנד והמיעוט הרוב ביחסי המתיחות
 חברי הצבעת רקע על שוב התחדדה פ״ם

 הצעת בעד בכנסת המערך בסיעת מם״פ
הקולות. עודפי כנושא באדר-עופר החוק

 לקרוא התפלאו המפלגה, מזכירות מחברי רבים
ב־ מפלגתם של הכנסת חברי תמיכת על בעיתונים

ם פי ם גו טיי ר בו פ ג  י
ת ת א ר ג ה א לוויזי ט ה

 המדינה בתולדות הראשונה כפעם
 גביית להעביר ממלכתית רשות עומדת
המדו פרטי. גוף לידי מהציבור מיפים

שנוכ שאחרי כרשות-השידור, הוא בר
המשתמ את לגלות ביכולתה אין בי חה

 והטלוויזיה, הרדיו אגרת מתשלום טים
 ו- גביה לפעולות מיכרז השבוע פירסמה

הוצאה-לפועל.
רש תנאיו שלפי בכך הוא שבמיכרז המוזר

ול להשקעות משרדים ,בעלי בו להשתתף אים
 כידוע כספים.״ לגביית משרדים בעלי או מימון

ה רעים״, ״חובות לגביית משרדים כמה קיימים
 פליליים ופושעים אגרוף אנשי על־ידי מופעלים
בו. להשתתף מוזמנים הם המיכרז לפי לשעבר.

על־ המיכרז פירסום עורר ממשלתיים בחוגים
 מצביע הוא שכן מורודרוח, רשות-ד,שידור ידי
 מיסיס. בגביית ממלכתי גוף של אונים חוסר על

 מס־הכנסה גביית על מיכרז יוציאו עוד ״בקרוב
באוצר. פקיד התבדח מהרווחים,״ ס!0״/ תמורת

הת שעבר בשבוע המזכירות בישיבת המוצע. חוק
לה כדי התגייס בעצמו יערי ומאיר השאלה עוררה

שי ״ישנה היום: מסדר בנושא לדיון ההצעה את סיר
 השיטות ״שתי יערי, אמר כזו,״ שיטה וישנה כזו טה

 מים־ של להצעה להתנגד סיבה לנו אין ולכן טובות
העבודה.״ לגת

 ה׳ במפלגה. האירגוני הסיכסוך נמשך בינתיים,
מתפקי להדיח רוצה במערך התומך רוב

ה ראשי שור, ונחום דורי לטיף את דיהם
 מרחיקי־ ם שינויי לערוך ובן הצעיר, דור

 נפתלי שמזכירו, המרכז של במחלקות לכת
הרו ורב התקיף הנאום אח בוועידה נשא בן־משה,

במערך. מפ״ם של השתתפותה המשך נגד ביותר שם

ם לי א ר ש ם י שי כ רו
ת עו ק ר ם ק חי ט ש ב

 להבטיח בדי קרקעות לרכישת הבהלה
בישרא לאחרונה שדבקה הכסף, ערך את

 מידי קרקע רכישות של לגל הביאה לים,
 הוא המדובר המוחזקים. בשטחים ערבים

או למדינת־ישראל, סופחו שלא בשטחים
עתי הרוכשים, של ספקולציות שלפי לם

מדינת־ישראל. בתחומי בעתיד להישאר דים
רמ ירושלים, באיזור בקרקעות מדובר בעיקר

 אינם הקרקעות ורוכשי מאחר סמואל. ונבי אללה
 בטאבו, שמם על שקנו האדמות את לרשום יכולים
מו בהם מיוחדים חוזים באמצעות הרכישה נעשית

 בשטח הקרקע תיכלל וכאשר במידה כי סעיף פיע
 להעבירה המוכר מתחייב מדינת־ישראל, של ריבוני
הקונה. לרשות הישראלי בטאבו

 ערובה בל אין כי מזהירים משפטנים
אלה. חוזים בחוקיות יכירו שבתי־מישפט

שראד א ■ א ״  ת
אן מזון פ די

 מתוצרת ישראליים, שימורים של נסיוני משלוח
 בימים לצאת עומד פרי־טעים, החדרתי החרושת בית

מלפפו פירות, שימורי במשלוח: ליפאן. הקרובים
ל״י. כמיליון המשלוח: ערך ודגים. חצילים נים,

ב הישראליים השימורים ייקלטו אם
אפ בעל שוק להיפתח עשוי היפאני שוק

 המזון תעשיית בפני בלתי-סופיות שרויות
הישראלית.


