
 אישי ככישלון רואים דיניץ של מבקריו המדינה.
 ארצות־ של הנשק שעיסקות העובדה את שלו חרוץ

 בהפתעה לישראל באו וכווית סעודיה עם הברית
 היא לישראל, פרטיהם נודעו כאשר ולמעשה גמורה,

מוגמרת. עובדה בפני הועמדה
 בתקופת בי טוענים דיניץ של מבקריו

היתה לא כשגריר רבץ יצחק של כהונתו
 המיכד ראשי להתרחש. זו מעין תקלה יכולה

פע האמריקאי
די־ לתמונה. מחוץ רכין את להשאיר מם
לעצ- מרשים היו לא פשוט האמריקאי של

 הצליח טרם נראה, כף זאת, לעומת ניץ,
 הקשרים ואת הדרוש האמון את ליצור

נעי כלתי הפתעה למנוע שיבלו האישיים
ישראל. מממשלת זו מה

שבויים שיחדור ה

 כיהורם אמנים השתתפותם על הודיעו כבר כה עד
 מישרד באמצעות ואילנית אילן ירקוני, יפה גאון,

 ערבית מחול להקת לב, עדנה אורות, סוכנות־אמנים
לעם. בידור מישרד על־ידי המיוצגים ואומנים

 גילה אופיר, שייקה :להופיע נכונותם על הודיעו כן
 ייני, ליאור איינשטיין, אריק לביא, אריק אלמגור,

בן־זאב. ודורי חנוך שלום
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 לאיים עשוי ידלין, אהרון העבודה, מיפלגת מזכ״ל
 בין ההתנצחויות יימשכו אם מתפקידו, בהתפטרות

במיפלגה. השונות הסיעות
 המיס־ שבועון בעורכי לנזוף השבוע שנאלץ ידלין

רפ״י, ובצמרת דיין במשה שפגעו על אות לגה
ה ד ד גו

□ עוד שנת״
 איש׳ נ-אחון

אבן של

 פנימי בית שלום על לשמור ויותר יותר מתקשה
במיפלגה.

המח תחריף אם כי ידלין, רמז לאחרונה
 התפטרות ישקול שהוא הנמנע מן לא לוקת,

מתפקידו.
גול של כוונותיה לגבי הניחוש נסיונות

 כראש־המנד כהונתה המשך כדבר מאיר דה
המו התקרב עם חדש, לשיא הגיעו שלה,

 למסור הודעתה, לפי גולדה, צריכה בו עד
 תמסור הנראה כבל לחבריה. החלטתה את

שבו מעוד יאוחר לא החלטתה את גולדה
 קאנצלר של ביקורו תום אחרי מייד עיים,

כרנדט. וילי מערב־גרמניה,
 של תשובתה כי הדיעה עתה רווחת המערך בצמרת

התש צפוי הניחושים לפי בלתי־סופי. לא תהיה גולדה
להמ לא החלטתה על לחבריה תמסור גולדה :הבא ריט
בהח לדון יתכנס העבודה מיפלגת מרכז בכהונתה. שיך

להי מוכנה תהיה גולדה לשנותה. לה ויקרא לטתה
 שהיה כפי ישאר שהכל בתנאי חבריה לתביעת ענות

 ספיר, — עובדת היא עימו שהצוות ובעיקר כה עד
ימ — שרף וזאב גבתי חיים שפירא, שמשון יעקב
 סגן הנראה כפי יהיה ספיר הנוכחיים. בתפקידיהם שיכו

 לכנסת הבחירות ממועד שנתיים בתום ראש־הממשלה.
 מקומה את יירש ספיר ופנחס גולדה תתפטר השמינית

כראש־הממשלה.

 של אישי ניצחון הם סוריה עם השבויים חילופי
 סיכם לחו״ל, האחרונה בנסיעתו אבן. אבא שר־החוץ

ה החלפת הסכם את האדום הצלב נציגי עם אבן
הדרו למנהיג חנינה הענקת כולל סוריה, עם שבויים

ההס עמד לארץ, אכן חזר כאשר אולם,קאנג׳. כמאל זים
 לא דיין משה שר־הביטחון להתפוצץ. כם

 שלושת תמ-רת קאנג׳ את לשחרר הסכים
 אכן איים באשר רק הישראליים. הטייסים

 להכרעת העניין את יביא כי גולדה, כפני
לוותר. והסבים דיין נסוג הממשלה, כל

 בה הממשלה, מישיבת השבוע דיין נעדר זו מסיבה
פני את לקבל ויצא השבויים, חילופי על דו״ח נמסר

מאבן. ההצגה את לגנוב כדי הם
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דיניץ של

 עמד דיניץ, שמחה בארצות־הברית, ישראל שגריר
מראשי כמה מצד ביותר חריפה בביקורת השבוע

 מטעם תל־אכיב עיריית ראש מקום ממלא
 כנראה ירוץ לא כויאר, אברהם המפד״ל,
 מיפלגתו רשימת כראש הקרובות בבחירות
 פינחס יירש מקומו ואת תל-אכיב, לעיריית
שיינמן.

 מנחם חיים המפד״ל, מטעם העיר ראש סגן גם
עירונית. למישרה כנראה ירוץ לא בסוק,

 לסיעת המגיע השלישי המקום על יתמודד בסוק
ב במפד״ל, רפאל יצחק

לכנסת. רשימה
 בבחירות גם כי צופים
 ה־ סיעת תהיה הקרובות

 תל־אביב בעיריית מפד״ל
 שתכריע המאזניים לשון

הס כראש־העיר. ייבחר מי
שינ בויאר, של תלקותו

ה את לגמרי כנראה טוש
לרע היא הפוליטיים, חיים

 רבינוביץ/ יהושע של תו
ה מתומכיו הוא שבויאר

ביותר. מושבעים

י נ ו מ א

אל שר י
למנען
״ב׳ נתן א

חו של השנייה במחצית
ב להיערך עומד יוני דש

 בתל־אביב התרבות היכל
 במינו, מיוחד חצות מופע

 קול לתחנת כולו שיוקדש
 נתן. אייבי של השלום
 הכנסותיו שכל המופע,
 השלום, לספינת יוקדשו

 עם מראיונות מורכב יהיה
 מקריאת אייבי, של חבריו
מחב בידי אודותיו קטעים

 של מיוחד וממופע ריהם
 הישראליים הצמרת אמני

 חינם להופיע שהתנדבו
אייבי. עבור

ת גונבית א
המגדינה שגיהי

שידורי־י־״שראל
ת *מצעו״ ברוד* א

 ״שידורי• של החדשות כמערכת
 הקידה נפתחה כתל-אכיב ישראל׳׳

ה ביום שודרה כיצד לברר כדי
 החדשות במהדורת האחרץ, שישי

הכו הידיעה כלילה, 11 השעה של
 כרד טל הכדורסל כוכב באילו זבת

 לכן ישתתף ולא רגלו את שכר די
 המדינה גביע על הגמר במישחק
 קבוצות כין שיתקיים בכדורסל
ר״ג. ל״מכבי״ תל-אביב ״מכבי״

החד למערכת הגיעה הידיעה
 ממערכת בטלקס כירושלים שות

ש אחרי רק כתל-אכיב. ההרשות
 של הספורט כתבי התקשרו שודרה
מ מצוצה היא כי ומסרו העיתץ

לשי גרם מי נודע טרם האצבע.
המוטעית. הידיעה דור

 הישראלי המשק תערוכת את פקד גניבות של גל
 חגיגות במיסגרת בתל־אביב המזרח ביריד הנערכת

 מעל נעלמו התערוכה נפתחה מאז המדינה. של הכ״ה
מוצגים. מאות דוכניה

 השמירה כי מתלוננים הפרטיות התצוגות בעלי
 אלפי זורמים כאשר יעילה, אינה במקום הקפדנית
לביתנים. מבקרים

 להקים היריד מנכ׳׳ל ככר הורה בינתיים
 למחדלים אחראי מי שתבדוק חקירה ועדת

הגניבות. את שאיפשרו
המבק מיספר התמעט המוקדמות, לתחזיות בניגוד

 מנהלי הראשונים. הפתיחה ערבי אחרי בתצוגה רים
 בתדמית נעוצה לכך הסיבה כי סבורים התערוכה
 תעשייה מוצרי רק בו מוצגים כאילו התערוכה שקיבלה
למ שנועד נוסף פירסום מסע מתכננים עתה כבדים.

 מה הסברים תוך לתערוכה הרחב הציבור את שוך
בה. מוצג באמת
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ר־ס איוו שונים ב

 החלטת על קול משה שר־התיירות של הודעתו
 לפרוייקטים גם וסיוע תמריצים להעניק הממשלה

 לממש עשוייה כבתי־מלון, מוגדרים שאינם תיירותיים
 רכ־ להקמת תוכניות של שורה ביותר הקרוב בעתיד

בארץ. שונים באזורים בות־כבלים
 נצרת כין רכבל הקמת של ישנה תוכנית

 לצאת עשוייה כה, עד שהתעכבה תבור, להר
 רכבות הקמת גם מתכננים כן הפועל. אל

 ככמה הכרמל, הר אל הכרמל מחוף ככלים
 כנוסף וזאת יהודה, במידבר תיירות אתרי

 מיפרץ בחוף מקימים אותו תת-מימי, ?רכבל
נביעות. ליד אילת,


