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 לפני לפרוש שעמר הממלכתי, במוסד הבכיר הפקיד
 זה בשלב דחה המדינה, בשירות מעבודתו שבוע

 לכץ הפקיד כין בירור ייערך השבועפרישתו. את
 בו מכהן, הוא בו במוסד עליו הממונים

 שנל״ הסמכויות לפקיד יוחזרו אם יתברר
 תלוי זה בירור בתוצאות כעבר. ממנו קחו

הפקיד. של שירותו המשך

ם יוחמרו עי צ מ א  ה
ד ג ת נ פו ל ד ל ה ה׳י כצ
 חריפים אמצעים הקרוב בעתיד ינקוט צה״ל
לעי שונות וידיעות פרשיות של הדלפות למניעת
 לאה־ הביע אלעזר, דויד רב־אלוף הרמטכ״ל, תונות.

 סגורים מכינוסים דליפות במניעת הצורך את רונה
 הפיקוד סגל בנס על הדליפות דוגמת צה״ל, של

בי מחניימי גירעון אלוף־מישנה השמיע בו הבכיר,
שר־הביטחון. על קורת

 העובדה מן מורת-רוח הובעה במיוחד
כדי רק לא פעיל חלק נוטלים שעיתונאים

 גם אלא בצה״ל, המתרחשים דברים על ווח
בכי קצינים אלו. מעין חדשות של ביצירתן

 חומר בל את נגדם ימצו בי הוזהרו. רים
 אם ועברם, בזכויותיהם להתחשב כלי הדין

בהדלפות. ייתפסו

שה ״אין דייו: מ
כו ה תס מ ח ל  מי
□ עם ,הסורי

הס לקראת צועדת ישראל בי הערבה
 סוריה, כולל מדינות־ערב, עם שלום כמי
 המילחמה חידוש של סבנה אין לדעתו ובי

מצ עם ולא סוריה עם לא מלא, כהיקה
שמו דיין, משה שר-הביטחון השמיע ריים,

לתפ חוזר הוא בי שהודיע אחרי ימים נה
 הביטחוני המצב בגלל שר־הכיטחון קיד

הסו כוונת על המעיד הצפון, בגבול החמור
המילחמה. את לחדש רים

 ציין בה סגורה, בפגישה והדברים את אמר דיין
 הערכתו אך להתחדש, !אומנם עלולה המילהמה כי

כזו• סכנה קיימת שאין היא האיש״ת

ח !■כסו! טי ב  ה
ת א ד א ס ת ד ר חז  ה

ל לן כ הגו ״ ת מ ר
 עימו נושא סאדאת אנואר מצריים נשיא

 מאת אישי מכתב כמינו: מיוחד מיסמך
 בו ניבסון, ריצ׳ארד ארצות-הכרית נשיא

 רמת• בל של לפינוייה לפעול ניבסון מתחייב
 על־ ,1967ב־ שנכבשו השטחים כולל הגולן,

ישראל. ידי
 של קיומו דבר את שגילו זרים מקורות

 ארה״ב מנשיא ביקש סאדאת כי טוענים זה, מוסמר
אלא חתומה, כהתחייבות לא זה, בנושא פרטי מכתב

ן ■ ■

 מארצות־ הנפט חרם להסרת בעזרתו לפעול כדי
 דבר את לפרסם לא הבטיח שסאדאת למרות הפרית.

 במשא־ומתן עליו להסתמך ולא המכתב, של קיומו
 זה מיכתב של הימצאו על נודע ישראל. עם המדיגי

 את לשכנע כדי בו שהשתמש אחרי סאדאת, בידי
הנפט. חרם את לבטל נפט המפיקות מדיגות־ערב

רגון־גג יוקם  אי
ת עו תנו ה ל א ח מ ה

בילבד. שישי בימי שיופיע יומי, עיתון במתכונת
 הראשונה חבר־הבנסת היה קוק הילל

ארו שנים למשך שפרש ״חרות״, מטעם
ש לפני בארצות-הכרית נפט לעסקי כות
 שנים בשלוש לפני כישראל. והשתקע חזר

 כישראל, שלישי עיתודערב להוציא התכוון
 ריקליס, משולם המיליונר של בתמיכתו

שרון. אריק של עסקיו מממן שהוא

ה עדייה פ ס נו
 בארץ לאחרונה שקמו השונות המחאה תנועות

משו מצע עם אחד אירגון־גג תחת להתלכד עשויות
 לתנועות היא הכוונה מוגדרת. פעולה ותוסנית תף

 חיילי המשוחררים, הצנחנים אשכנזי, מוטי של המחאה
פרו בכנסת, שהפגינו השיריון חטיבת של המילואים

 פעולה ועדי ועוד שונות מאוניברסיטאות פסורים
מיפלגתית. מבחינה מוגדרים בלתי שונים

 של בביתו השבוע שהתקיימה ראשונה בפגישה
 דרכי נידונו תל־אב״ב, מאוניברסיטת יזרעאלי הב

המשותף. האירגון של בעתיד הפעולה
 יתבע האירגון בי רק סוכם בינתיים

 שיטת שינוי תוך חדשות בחירות עריבת
 במיבצע לפתוח שיש סוכם בן הבחירות.

 בו למצב להגיע בדי הפגנות, של מתמיד
 כהפגנות־רחוב איש אלה מאה ישתתפו
המחדל. ממשלת להתפטרות שיקראו

ל מתי ט  המינוי בו
מחנ״מיי• עול

 של שמינויו לעובדה השבוע שניתן היפירסום
 מטה עם קשר כקצין מהניימי, גדעון אלוף־מישנה

 שניתנה הנזיפה בעיקבות בוטל האו״ם, של המשקיפים
מתפ להתפטר דיין ממשה הפומבית תביעתו על לו

חדשה. מחלוקות יצר פשר־הביטחון, קידו
מחניי■ של מינויו כי טוענים דיין תומכי

 הפיקוד סגל כבנם הופעתו לפני בוטל מי
כבנם. שהשמיע מה על בעונש ולא הבכיר,

 על ביקורתו עם שהזדהו מחניימי, של תומכיו
 אינו המינוי ביטול שמועד טוענים שר־הביטחון,

בתו נשאר היה המינוי האם היא ״השאלה רלוונטי.
 מבוטל היה לא אם הביקורת, דברי השמעת אחרי קף

טוענים. הם מקודם?״

העיתונים במחיר■
 כישראל היומית העיתונות התייקרות

כלתי־נמנעת. היא צ0ב-* של כשיעור
 בשיעור להתייקר עומד בשוק העיתונים נייר מחיר

אפריל. חודש בתחילת התל זה,

ר הא□ ק דו בי  ד
ת □* א שרי ה

 הרמטכ״ל שהשמיע אחד מישפט
 ליומון שהעניק עיתונאי כדאיץ

 האחרון, השישי כיום ״הארץ״
ממשלתי. כפורום להעלות עשוי

 ה• אמר ראיון אותו כמהלך
 עושה היה עיתונאי שאם רמטב״ל,

 בפרשת ממשלה שרי שעשו מה
 סוריה, עם הביטחוני״ ״המשבר

 מקורותייאינפורמציי חשפו לאשר
 לכית-סוהר, להיכנס צריך היה יה,
נכנס. שהיה בטוח אינו כי אם

סבורים, הממשלה משרי במה
 הרמטכ״ל של זו כהתייחסות בי
 שרי על עקיפה ביקורת מתיחת יש

 שבראיה למרות וזאת הממשלה,
 ממדינה ״הצבא בי אלעזר, טען

 אחד כרכר עוסק אינו דמוקרטית
המדיני.״ הדרג על בביקורת —

אן יצייר קארוו

חר ס ף מי ק הי א ב ל  מ
ה עם ק רי פ א

אפ מדינות מרבית מצד נייתוק־ד,יחסים למרות
 קשרי־ של חלק־חארי כי נראה ישראל, עם ריקה

 כל כימעט כך. בשל נפגעו לא אפריקד, עם חמיסחר
מוגשמים. היחסים ניתוק לפני שנחתמו ההסכמים

שנאל ישראל, של הרישמיות הנציגויות
הכל העסקים ביצוע את מסרו להיסגר, צו

כמיו שהוקמו פרטיות, הכרות לידי כליים
זה. לצורך חד

ה ר או פ ם ת א ה ר ג ל
 קארוואן דני הישראלי והפסל הצייר

 באלט ליצירת התפאורה את לצייר הוזמן
 מר- הכוריאוגרפית להעלות שעומדת חדשה

הקרוב. באביב ככרודכיי גרהאם תה
 את חידשה ,80 לגיל המתקרבת גרהאם, מרתח

הרפר את מציגה הוא שנה מדי שלה. להקת־המחול
 אחת. הדשה יצירה של בתוספת שלה הישן טואר

 הקדוש הג׳ונגל נקראת השנה, שתוצג החדשה, היצירה
סטארר. דוברם המלחין כותב שלה המוסיקה ואת

□ מאות חקרו סוהרי נ
 השליוםי׳ ״□פינת
ה מוצעת ר כי מ ל

ששידו נתן, אייכי של השלום״ ״ספינת
 יום- מילחמת לפני ישראל את הלהיבו ריה

 מרסיי כנמל למכירה עתה עומדת הכיפורים,
כמחיר. המרבה לכל שבצרפת,
 כספיים גירעונות בעי׳קבות מישראל בשהפליג

 על־ידי לראיון להתקבל אייבי, קיווה האוניה, בניהול
 אלף 50 של סכום לגייס בידו שיסייע האפיפיור,

 סירב האפיפיור אולם האונייה. הפעלת להמשך דולאר
 ייתכן סניו־יורק. עתה נמצא עצמו אייבי לקבלו.

 במים־ ישקיע האוניה ממכירת שיתקבל הסכום •שאת
 בית־ספר הקמת שנים: עשר לפני עוד שיזם על

בנצרת. משותף יהודי־עדבי

ד ל  יממן וקוק הי
ה מורד* שבועון ד בו ע ה

 קוק, הילל איש־העסקים זה שיהיה לוודאי קרוב
 אות עורך בעריכת המדיני השבועון את ישיממן

 לאור להוציא מתכוונים אותו שחם, דויד לשעבר,
כנראה יהיה השבועון העבודה. במיפלגת המורדים

ת מ א ת־ נ כו מ ב
 בכלא המשרתים סוהרים 300ל- קרוב

 כמכונת־ כדיקות אלה כימים עוכרים רמלה,
 ניסיון סביב המתנהלת החקירה במיסגרת אמת,

 הסתבר, במהלכו שבועיים, לפני בכלא ההתקוממות
 של בריחתם וסביב אקדח, יש אסירים קבוצת ׳בידי כי

שבוע. לפני מהכלא ערביים ביטחוניים אסירים שני
 בשני בי חושדים הפרשיות שתי חוקרי
 למתקוממים סוהרים של סיוע היה המיקרים

 שירות אנשי של האליבי בדיקת לצורך ולכורחים.
במבונת־האמת. גם ונחקרים כולם .נבדקים בתי־הסוהר,

טבוו מי המכסיקא■ ה
בו ■בדוש די

 מיסעדה בישראל: הגסטרונומיה לחובבי בשורה
 יפו בשטח להיפתח עומדת מקורית דרום־אמריקאית

 ישראל, של הקולינארי לגוף יתווסף בכך העתיקה.
 למיט־ עד והסיני ההודי המיטבחיס מתחום המשתרע

כה. עז־ בו חסר שהיה משהו מזרח־אירופה, בחי
 רפי החדשה, המיסעדה מכעלי אחד
 הסינית, המיסעדה מבעלי גם שהוא שאולי,

 טבחים לגייס על־מנת לדרופ-אמריקה יצא
המיסעדה. את שינהלו מכסיקאיים ועובדים


