
 קיסינג׳ר, מנרי הד״ר האמריקאי, שר־החוץ ביוזמת
ב וארצות־הברית ישראל עמדות את לתאם הוחלט
 ה־ בוועדת הנערכות הכוחות הפרדת על שיחות
 ממשלת כי קיסינג׳ר ביקש כך לשם בז׳נבה. מישנה
 מומחים, אנשי־צבא שני לוואשינגטון תשלח ישראל

ה הבעיות את הפנטאגון למומחי להסביר מנת על
 בשיחות לגביה כחשובות ישראל רואה אותן צבאיות

ל להבהיר אלה שיחות נועדו כן הכוחות. הפרדת על
לסגת. ישראל מוכנה לאן עד אמריקאים

 אלה שיחות כי התכוונו האמריקאים
 טכניות, בעיות על מיקצוע, אנשי בין יהיו

ל ממשלת־ישראל עמדה אומנם ותחילה
כבירים. קצינים שני זה לצורך־ שגר

ד מוטי ה מחירמוותר הו בו ג
ה על שי ץ למען האוירית התע רבינובי

מרד האלוף לשעבר, חיל-האוויר מפקד
 מאבקו על לוותר עומד הוד, (״מוטי״) כי

האווי התעשיה ניהול את לידיו לקבל בדי
רית.

 ל- הוד מוטי של מינויו על המאבק עמד כזכור,
 ערב הציבורית ההתענינות במוקד התעשיה, מנכ״ל

 שר־הבי- של לחצו בעקבות יום־הכיפורים. מילחמת
 מיכאל עורך־הדין של להתפטרותו דיין משה טחון

 ה- מנכ״ל איים מקומו, את יתפוס שהוד כדי פירון,
 צפוי והיה להתפטר שווימר, אל האווירית, תעשיה
התעשיה. עובדי בין משבר

 חלו יום״הכיפורים, מילחמת בעקבות
 האווירית. כתעשיה המצב כראיית תמורות
 של ומקורביו התחזק שווימר שד מעמדו

 על לוותר עומד הוא בי מפרו הוד מוטי
למ האווירית, התעשיה את לנהל כוונתו

בפומבי. בך על הודיע שטרם רות

ה מ ח ל מ ה ה א ב  ה
אר בעיני מ ם8ה

 ביטחון חשים המצריים מפקדי־השדה
 :ה במערכה להצליח, יכולתם לגבי מוחלט

 הפסקת־האש קווי לאורך תיפתח אם באה,
 בז׳נכה לעיתונאים למסור טורהים זאת —

המצרית. כמישלחת בכירים אישים
 דמות את לבסס כדי נתונים למסור מוכנים הם

בעיניהם: שתתפתח כפי הבאה המילחמה
 דור־ באיזור חטיבות שש עד חמש יש לישראלים

 מחוברות הן חי״ר. או שיריון חטיבות שכולן סואד,
 מיסדרון באמצעות התעלה של הישראלי הצד עם
 והשלישית השניה הארמיות בין חוצץ המיסדרון צר.
מצריים. של

 לנבחרי ביותר גבוה מחיר לשלם מוכן המערך
 יהושע במועמדות תמיכתם עבור תל־אביב עיריית

מפ למרות תל־אביב, עיריית ראש לכהונת רבינוביץ
בבחירות. לתו

המיקוח כוח את יותר עוד יעלה הדבר

- ביצי□ צוא

ח רו מ ר ל סו ח מ ה
 בביצים החמור המחסור למרות

 הא- בעקבותיו כישראל, השורר
הש והשוק הביצים מחירי מידו
 שעבד כשבוע יצא פודה, בהן חור

 מטוס של מישלוח האוויר כדרך
לפרס. ביצים מלא

הישר הלול מועצת כי מסתבר
 ה־ למרות להקפיד, חייכת אלית

כד* דה שיש ההסכם עד מהפור,
--------- ביציב ייצוא כר

 היה בה תקופה
ארץ.
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 מה־ עוד
ב :יציב

 על הבי כלאו גם עצום שהוא הדתיים, של
החדשה. ככנסת הכוחות חלוקת רקע

 היתה הפסקת־האש, החלה כאשר
 כן לבוה העיקרית המצרית הדאגה

 השלישית, הארמיה שד איש אלף 20
ה של הישראלי בצד בכים, שהיתה
להד טורחים המצרים אולם תעלה.

 במו עתה פגיע אינו זה כוח כי גיש
 אספקה הזמן כל קיבל הכוח קודם.

בסי וחומרי־מילחמה תחמושת שד
 סואץ, מיפרץ דרך והליקופטרים רות

האחרו כשבועות החשיכה. בחסות
לעצ השלישית הארמיה יצרה נים
והליקופ לסירות מיתקני-נחיתה מה

 גם לקלוט בדי מתקדמת, כרמה טרים
מתוחכם. נשק

המצ שיפרו הפסקת־האש קווי אורך לכל
היש החטיבות חמש מול עמדותיהם. את רים

 למצרים יש התעלה, של המצרי בצד ראליות
 שלוש ועוד בצפון, מעורבות דיביזיות שתי

 מאחת מורכבות אלו שלוש בדרום. דיביזיות
מיוחדים. מכוחות ואחת חרמ״ש אחת מחומשת,

המצ מחזיקים התעלה של הישראלי בצד
 דיביזיות שתי שלהם, השניה בארמיה רים׳

 די- בכל משוריינות. חטיבות ושתי חרמ״ש
נוספת. משוריינת חטיבה יש חרמ״ש במיה

טנקים. 200 עוד יש השלישית בארמיה
ה לדברי — לישראלים יש אלו כל מול
התע שבין באיזור חטיבות -שש — מצרים

 על שומרות חטיבות שתי ועוד למעברים, לם
מצויי המצריים הכוחות כל עצמו. המעבר

 נ״מ טילים וכן ,6ו־ 3 ,2 סאם בטילי רים
 הפי מאז לזירה הגיעה מהם גדולה שכמות

 יש והשלישית השניה לארמיה סקת־האש.
 3 סאם טילי של מתנייעות עצמיות יחידות

.6 וסאם

ר ■חפן פי ס ש
א ■היה ל

שו־־האוצו־
 להשפיע מנסים לספיר המקורבים חוגים

 תפקיד את עצמו על לקבל יסכים שלא עליו
הבאה. בממשלה שר־האוצר
להת שעומדים סבורים אלה חוגים

 רוצים והם כלכליים, אסונות רחש
 במי ספיר, של תדמיתו על לשמור
 ראש־הממש־ כם את לרשת שעשוי

גולדה. אחרי לה

ד ל רנו ר1חו ־ שרמן א
ת ר להיו ב !,אד־עד״ דו

 עשוי אל־על חברת דובר לשעבר שרמן, ארנולד
לתפקידו. ימים שבוע תוך לחזור

מל פרוץ לפני באל־על תפקידו את עזב שרמן
 מנכ״ל שווימר, לאל לעזור כדי הכיפורים, יום חמת

מי נגד שלו ההסברה במערכת האווירית התעשייה
הוד. מרדכי (מיל.) האלוף של נויו

 עקב הסתבכה אל־על, כדובר שרמן של החזרתו
 דיין משה שר־הביטחון אך שווימר־הוד, הסיכסוך

לשרמן. עוד יתנגד שלא רמז
ה כתקופה שימש אשר אילת, משה
ב לבוסטון ייצא ״אל־על״, כדובר אחרונה

 החכרה סניף ניהול את לקבל בדי ״כ ארה
זו. כעיר

ת ונוקב*□ ק א חו
ת ת ב ש ב ה ב ר ה

הממ משרדי כי יתגלה כאשר תפרוץ שערורייה
 ליום הרכב השבתית חוק את למעשה עוקפים שלה
 השכרת משרדי יום. לאותו רכב שכירת על־ידי אחד

 של בהזמנות מלאים הם החוק מאז כי טוענים הרכב
שבתון. לימי שכור לרכב ממשלה פקידי

 סכומים המדינה מוציאה בזאת בצורה
 בהחזקת פעם — לפקידיה רבב על כפולים

רבב. בשכירת ופעם הקבע רכב

ת עו ת תבי טיו שפ מ
ע על ת רק רו חי ב ה

 עומדת מתל-אביב, אדר״ ״סרטי חכרת
 עורך• כאמצעות מישפטיות תביעות להגיש

 והרשימה גח״ל נגד כן־ציון, ישראל הדין
 אלה מיפלגות ששתי כטענה הממלכתית,

שהבי תשדירים עכור לה לשלם מסרבות
הבחירות. למערכת עבורם נה

 אלה מיפלגות שתי לה חייבות אדר, סרטי לטענת
 וששודרו עבורם שהכינה תשדירים עבור לירות אלפי

 אליהו הד״ר גח״ל, דובר הבחירות. לפני עוד בחלקם
 נציג על איים כי הטענה על להגיב סירב בן־אבישר,

 את יעזוב לא אם המישטרה את להזעיק החברה
החוב. את לגבות כדי בא לשם מישרדו,


