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 התהדקו דרום־אפריקה עם ישראל יחסי
ה שתי כין יוצאת־דופן. כצורה לאחרונה

ה שיתוף להגכרת מגעים נערפים מדינות
שונים כשטחים פעולה
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ס ליירוט טו מ ה
במה השבוע הראשון ביום שהופיעו הידיעות כל
 העתו־ ובכותרות ישראל שידורי של החדשות דורות

 אחריות דיין משה שר־הביטחון עליו נטל כאילו נים,
 בטעות. מקורם הלבנוני, הנוסעים מטוס ליירוט אישית

 אחריות עצמו על נוטל הוא כי הצהיר לא מעולם דיין
כזאת.

העיתו כמסיכת באי־הבנה. הוא הטעות מקור
כ דיין שניהל והחפוזה המאולתרת נאים
העי אחד אותו שאל במוצאי־שכת, חצות

 יושכ-ראש הצהרת על תגוכתו מה תונאים
 דן הקברנים הישראליים, הטייסים איגוד
 המטוס. יירוט את מגנה אירגונו כי שקד,

 אחראי ״אינני הכאות: כמילים הגיכ דיין
 צה״ל.״ על אחראי אני הטייסים. לאיגוד
 אחריות כנטילת כטעות פורשה זו הצהרה
דיין. מצד אישית

 גידול לצורך החווה נרכשה תחילה
 אחר־כך ורק מים, מעט הצורך בקר,
ה וכותנה, שלחים לגידול חווה הפכה

 יעד שהפיכת אלא רבים. מים צורכים
אריק. של בתקופתו נעשתה לא החווה

ל המערך מאנשי כמה מנסים עתה
 אריק גייס בה הצורה על גם ערער
 זרים, ממממנים ל״י מיליון 2 של סכום
יט .מבקריו החווה. את לרכוש כדי
המדי שאזרח מקוכל לא כי ענו
מ זר כמטכע הלוואה יקכל נה

 את לכדוק יש וכי זרים גופים
 הסכום גויים כה המימון צורת

 ריקלים משולם מהמיליונרים
 זאת לעומת אריק זקם. וסם
 אישורים קיכל כי כשעתו טען

 לכל ממשרד-האוצר רשמיים
שעשה. צעד

מה ראש■ שי  הר
ת תי כ ל מ מ  ה

צו אל ל נ צ תנ ה ל
ה ראשי ניצלו שבוע שלפני אחרי
 בינם כספי סיכסוך הממלכתית רשימה

 לשינוי קבוצת ראש דנון, יוסי לבין
ל המפלגה לצירוף המתנגדת בע״מ,
 מבחינה בו לפגוע כדי הימני, מערך

להתנצל. השבוע נאלצו הם פוליטית,
חב שפירסמה במודעה הוא המדובר

 ח״כ עומד בראשה להשקעות, מאיר רת
 פורסמה הענק מודעת שובל. זלמן

 לבין דנזן בין הפוליטי המאבק בעצם
 התראה וכללה הורוביץ, ויגאל שובל

 בגלל כפושט־רגל להכרזתו דנון נגד
כספי. חוב

 מיליון חצי לתכוע איים דנון
 המודעה נגד פיצויים ל״י

לפר מקוכל שלא יוצאת־הדופן
 כי כרור ושהיה כמותה, סם

 כתדמיתו לפגוע כדי רק פורסמה
 נאלצה מכף כתוצאה דנון. •טל

התנצ לפרסם ״מאיר״ חכרת
הפירסום. על לות דייו״ספיר פשרת

 שמועה, לאחרונה נפוצה ובירעם איקרית עקורי בין
 -שלטונות על־ידי לעקורים שניתנו רמזים על המבוססת

 למקש צה״ל עומד שמועה אותה לפי צה״ל.
 וכירעם, איקרית הנטושים הכפרים אזור את

לבנון. מגכוד הסתננות מניעת לצורך כביכול
 נסיונות פהעקורים למנוע כדי זה צעד יינקט למעשה

 בכפריהם, לבקר עליהם האוסרים הצווים את להפר
ה תומכי של מחאה הפגנות הישנות למנוע וכדי

עקורים.

תקף שרון אריק  יו
א ג□ ש המניין! כנו

 אלוף הותקף האחרון שכשכוע אחרי
ש המים זכויות כעניין שרון אריק (מיל.)
 מטרה כקרוב להוות עשוי הוא להוותו, ניתנו

ה גיוס כעניין גם נגדו שתוטח לביקורת
החווה. רכישת למימון ידו על כספים

 של חוותו כי השבוע טענו הדרום מושבי נציגי
 כל ללא מהרגיל גבוהה מים מיכסת מקבלת אריק
 לעומת־ אריק באזור. המושבים שמקבלים למה יחס
 שנים, 18 כבר הקיימת החווה, את רכש כי טוען זאת
 על־ידי בשעתו לה -שהוענקו המים זכויות עם יחד

 דד בעליה בתקופת עוד המים, מינהל
כי טוענים אריה של מדהריו הודמים.

־

 מרכז בישיבת לתבוע דנון קבוצת עומדת בינתיים
 ע״מ כי הבא, בשבוע שתיערך הממלכתית, הרשימה
 המערך למצע יוכנסו אם רק הימני למערך תצטרף
 בחירות חוק איזוריות! בחירות חוק התובעים סעיפים
 ״אף סיסמאות והשמטת המקומיות! ברשויות אישיות

 לא שלדעתם מכיוון לידדך. גדות ו״שתי שעל״
 כדי בכך יש גח״ל, על־ידי אלה תביעות תתקבלנה

הימני. למערך ע״מ צירוף למנוע

ת מופע■ רו חי  ב
ממלכת■ במימון

 כיקורים של התופעה וגוכרת הולכת
המנו ציכור, ואישי שרים מצד ממלכתיים

 כל אולצו למשל, כך, בחירות. למטרות צלים
 בחודש האווירית התעשיה של המפעלים אחד מהנדסי
שמעון שר־התחבורה עם בחירות לאסיפת לבוא •שעבר

□ ה ערבי ד ג ה מ
תפו ת ש ה י ד ע צ ב

ש ,19ה* הימים שלושת כצעדת
 19וה- 17ה* כין הכא כחודש תיערך

 ערכים לראשונה ישתתפו כספטמכר,
 המערבית. והגדה ירושלים ממזרח
 מאורגנות בקבוצות יכללו אלה ערכים

 ועובדי ירושלים עיריית עובדי של
לק המתאמנות הדסה כית-החולים

הצעדה. ראת
 צבי אלוף־מישנה הצעדה, מפקד

 וערבים שבמידה הודיע, כבר לבנון,
 מרצועת או המערבית מהגדה בודדים

 יאופשר כצעדה, להשתתף ירצו עזה
 ביטחונית כדיקה אחר הדבר, להם

ה ערב, ממדינות אזרחים גם כמובן.
 יוכלו כישראל, הקיץ בביקורי שוהים

 נראה אך לצעדה. זו בצורה להצטרף
 היחידים והערבים כזו נטיה כל אין כי

 העובדים אלה יהיו כצעדה, שיצעדו
יהודיים. ומפעלים כמוסדות

 באסיפה השתתפותם כי ציינה המיפעל כשהנהלת פרס,
לאולם. בכניסה נוכחות רישום ייערך וכי חובה היא

 בארץ שונים למקומות נוסע ההסתדרות מזכיר גם
מו ועורך ההסתדרות, כמזכ״ל ההסתדרות חשבון על

למערך. בחירות תעמולת אלא שאינם פעים

 בצהייד רב״ט
ד חון נג ט הב ר־ ש

 בדרגת בצה״ל סדיר שירות המשרת קירר, ארז
 שר־ של התעלמותו נוכח בצעדים לפתוח עומד רב״ט,

 שירות שנת עוד לו שנותרה ארז, ממנו. הביטחון
 בטרם להשתחרר מצר,״ל ביקש בצה״ל, בקירוב אחת
לאביו. הנוגעת בפרשה לטפל לו שיאפשרו מנת על זמן

 כהם לשר־הכיטחון, ארז של פניותיו
 לראיון מועד לו לקבוע יטר־הכיטחון התכקש

 כי הסבור החייל, מענה. ללא נותרו אישי,
 לפניות ייענה לא ששר־הכיטחון יתכן לא

 כדי בהליכים לפתוח עומד בצה״ל, חיילים
משר־הכיטחון. כלשהי תשוכה לפחות לקכל

 .!וגפון״ קולנוע
ר פ ה ע ״ לנו קו יוקרה ל

 מפיץ בתל-אביב, צפון קולנוע של החדשים בעליו
לקול הקולנוע את להפוך עומד שפירא, דויד הסרטים

 אירופה. בארצות המקובלים אלה דוגמת יוקרה נוע
 בקומתו מסעדה לבנות הבנין, את לשפץ היא הכוונה

 שם שלו, הביניים בקומת משקאות ובאר התחתונה
 בהקרנת בהפסקה חריפים משקאות ללגום יהיה ניתן

 לפיאגו־באר־ להפוך מתעתדים הבנין מרתף את הסרט.
 סרטי צבעונית, טלוויזיה במקלטי יוקרנו שם טלוויזיה,
 כן כמו הוידאו. בשיטת המוקלטים צבעוניים טלוויזיה

ש מצולמות, חדשות מהדורות שם להקרין מתכוונים
יום. מדי לישראל ויוטסו בארצות־הברית ייקלטו

 למעין הקולנוע את להפוך היא הכוונה
 לפני גם לכלות יהיה ניתן כו חכרתי מרכז

 הצגות כו להציג ואחריה, כסרט הציפיה
 ככורה והצגות צדקה, למטרות גאלה

מפוארות.




