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 הנהלת ■נייר ־ ספיר
היהודית? הסוכנות

 ליטול הנראה כבל מתעתד ספיר פינחס
 הסוכנות הנהלת יושב־ראש תפקיד את לידיו

היהודית.
 להפצרות להיכנע !שלא בהחלטתו הנחוש !ספיר,

 לריאשות־׳הממ־ מועמד להיות ולא במיפלגה חבריו
 בחוג בשר־האוצר. מתפקידו גם לפרוש רוצה שלה,

 חדשה ממשלה תוחסב באשר בי ספיד התבטא מקורביו
 בין להיכלל לא ישמח הוא הבאות, הבחירות אחרי

אחר. לאדם שר־האוצר תפקיד את ולהעביר חבריה,

 0דג!וו איד
הטפד״דז• אח

 מוסכם במועמד לבחור המערך אנשי יצליחו אם גם
 איך הבעייה תישאר עדיין חדשה, ממשלה להרכבת

החדשה. לממשלה להצטרף המפד״ל את לשכנע
 המועמד בחירת מל המערך !בתוך לדיונים במקביל

 ראשי עם השיחות החלו כבר הממשלה, להרכבת
 החדשה. לממשלה להצטרפותה התנאים !בדבר המפד׳׳ל
 שד־ לבין ספיר פינחס בין השבוע שנערכה בפגישה
 לק־ ללכת לרפאל ספיר הבטוח רפאל, יצחק הדתות

!נושאים. בכמה המפד״ל יראת
 חוק את לתקן למפד״ל הוסטה השאר בין
 הרבנים את שתספק כצורה יהודי״ ״מיהו

לאייש לרפאל הציע גם ספיר הראשיים.

לממשלה.
ההצ בשאלת בטפד״ל מחודש מדיון חושש ספיר

ב ליצור העלול לממשלה, טרפות ההצטר לשוללי רו
 המפד״ל ראשי את לשכנע מנוסים כך משום פות.
החד לממשלה ההצטרפות בעיית את כלל להביא שלא

באו שדים בחילופי ׳שמדובר טענה מתוך לדיון, שה
חדשה. ממשלה ובהקמת ולא ממשלה, תה

 טייסים על־ידי מוטסים כשהם ברביעיות, ריסין
ביוגוסלביה. חניית־ביגיים אחרי צביים,

 ניר־ ניקוסיה של שדה־התעופה כסיפרי
 שם, החונות רביעיות שתי מדי־שכוע שמות
 דו־־מושביים, הם ׳המטוסים לעיראק. כדרבן
״.29״ל־ מדגם

חיילי□ רשימת תוכן
במילואים שירתו שלא

 הורה שפיר, הרצל האלוף לשעבר, אכ״א ראש
 צה״ל של המילואים חיילי כל של רשימה להכין
 יזמן ששירתו או האחרונה, במילחמה גוייסו לא אישר
ביותר. קצר

בדי תיערף אלה מחיילים אחד כל לגבי
 לאי־גיוסו הסיכות היו מה מדוקדקת, קה
 ואלה החייל, של המוקדם לשיחרורו או

 למילואים, מייד ייקראו לשרת המסוגלים
 המשרתים החיילים על הנטל את להקל בדי
רב. זמן זה

 תחקור משטרהה
קצין התנהגות

 בהאשמות לחקור ועדה תמנה ישראל מישטדת
מ המישטרה קצין נגד קריית־שמונה תושבי שהעלו

תו את והעליב פגע שכביכול אברמוביץ, חיים צפת,
הטבח. ביום העיירה שבי

 קריית־שמונה תושבי שהגישו כפטיציה
 מסע כעת הילל, שלמה לשר־המישטרה,

 כאילו נטען הטבח, קורבנות של ההלווייה
 כיום הנסערים התושבים לעבר הקצין קרא

 ככלל אתם ץ משתוללים אתם ״מה :הטבח
כצבא:״ שרתתם לא

 הילל נתקל בה הסוערת הפנים שקבלת נראה
זה. קצץ של התנהגותו בשל נגרמה בקריית־שמונה

מילחמת־שלטים:
החקלאי המרכז

כור נגד
ההס מיסי משלמי מכספי ל״י אלה 30

 של מילחמת-יוקרה לצורכי הוצאו תדרות
 בדי התנא הכסף החקלאי. המרכז ראשי

 בחזית ענק דקורטיבי שלט-כטון להתקין
 המלף שאול בשדרות החקלאי, המרכז בית

בתל־אביב.
 השלט, את להתקין החליטו החקלאי המרכז ראשי

על־ידי ניבנה שהבניין למרות בי להם שהסתבר אחרי

ראשו! כישלון
ההסברה ד ר מיש ל

 את השבוע גחל פרם שמעון של מישרד־ההסברה
 במהירות להביא הצליח לא כאשר הראשון, כישלונו

יש עמדת את העולמית דעת־הקהל לידיעת וביעילות
בקריית־שמונה. הטבח לגבי ראל

יש מנציגויות הודעות מגיעות העולם רחבי מכל
 להביא מיהרו ותחנות־רדיו ׳שעיתונים כך על ראל,

 בקריית־שמונה, הטבח על החבלה אירגוני גירסת את
 אחרי שעות, 24ב־ אוחדה הישראלית התגובה יואילו
העולמית. בדעודהקהל הראשון הרושם נוצר שכבר

הישרא השגרירות התלוננה למשל, בף,
 בישראל, הכי.בי.סי. נציג בי בלונדון לית

 איר■ של הגירסה את מסר הטבח, על שדיווח
 מי היה לא שלטענתו משום הטירור, גוני

 של הרישמית עמדתה את כזמן לו שימסור
ישראל.

בסיס - קפריסין
לסובייטים מעבר
 סובייטי מעבר לבסיס הפכה קפריסין

 הסובייטים משתמשים האחרונים בשבועות לעיראק.
 שהם לטייסות ותידלוק לינה !חנייה, בבסיס בקפריסין

לקס־ מגיעים המטוסים העיראקי. להיל־האוויר שולחים

 הברת כור״. ב״בית בציבור גורע הוא החקלאי, המרכז
 בניין, באותו ׳נמצאים ׳שמשרדיה ההסתדרותית, כור

 מאחר החברה. סמל עם קוביית־עינק בחזיתו התקינה
 הגדולה, המתכת קוביית את לסלק אפשרות שאין

להכ כדי הבניין, ,בחזית הענקי שלט־הבטון הות!קן
החקלאי. למרכז השתייכותו על ריז

 ביקר לא מדוע
הנשיא

בקרית־שמונה?
 :ב־י נמתחה כיותר חריפה ביקורת

 עד כית־הנשיא, על רישמיים חוגים
 לא קציר, אפריים המדינה, שנשיא

 חללי בהלוויית חלק ליטול לנבון מצא
 בכיין אישיות בקריית־שמונה. הטבח

 כנוסח: אף התבטאה בממשלה רה
חוסר־טאקט״. של מחדד ״זהו

 הסבירו לישכת-הנשיא מאנשי אחד
 כ״ הנשיא של השתתפותו נשקלה כי

 ביה ״מטעמי אולם ההלווייה, מסע
הרעיון. את לבטל הוחלט טחון״
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חדשים מדים
דשוסרוס

 עומדות ישראל במישטרת המשרתות השוטרות
 מתכגני־אופנה צוות יותר. ׳נשיים הדשים, מדים לקבל

 החדשים, המדים עיצוב מלאכת על עתה שוקד לנשים
יותר. רעננה הופעה לשוטרות לשוות במטרה

 השוטרות מדי של החאקי צבע שבמקום ׳נראה
כמו יותר. יחי בצבע מדים השוטרות תקבלנה כיום,

השוטרות. של הכובע צורת גם ׳תשונה כן

התמוטטות !גפו״ה
בשוה־המדדיות

השוק כשוק־המדליות. מחירים להתמוטטות ציפה

ר ביקורה בו  בדי
המיר שמואל עד

הלי עסקני כקרב הקולות נכרו
 את המרכיבות המיפלגות מכד כוד,

 צורת־פעילותו את המבקרים הדיבור,
 המרכז* ראש תמיר, שמואל ״כ ח של

 נמתחה תמיר על הביקורת החופשי.
ה במליאת נאומו כעיקבות בפומבי,

 את האשים בו שעבר. כשבוע כנסת
 מיל* לקורבנות באחריות מאיר גולדה
יופ-הכיפורים. חמת

ה הועלתה הליכוד ראשי בקרב
 תמיר של התבטאויותיו בי טענה

 ממשלת להקמת סיכוי כל מחסלות
 קשה לפגוע ועלולות לאומי, ליכוד

 לשיל־ כאלטרנטיווה הליכוד בדימוי
 לדימוי זקוק שהוא כשעה דווקא טון,
ומיושבת. רצינית מיפלגה של

 תמיר כי טענות נשמעו השאר בין
 הדיבור נציגי של פעילות מכשיל

 פירסו* רדיפת תוף הכנסת, בוועדות
 נינד תמיר, של מבקריו עם לעצמו. מת
סיעתו. מאנשי כמה גם נים

 בישראל, גדולים סותרי-מטבעות כמה על־י׳די נשלט
 ושולטים והמדליונים המטבעות מחירי את הקובעים

עיתו באמצעות ׳בעיתונות, המטבעות מדורי על גם
׳במדליות. כספם !את המשקיעים נאים

 לכוונת והסוחרים מתנגדים לאחרונה
ל להוציא המטבעות את המנפיקה החכרה

 מסויימת, מדליה של יחידות אלף 150 שוק
 כמויות לקלוט יכול אינו השוק בי בטענה
כאלה.
במת לגרום עשויים הם צידקתם את להוכיח בדי

המדליות. מחירי לירידת כוון

 ריקות דירות 100
 ממתיוות
לעולי□

ת מאה מישרד־ר,שי על־ידי שניבנו לעולים, דירו
להפ כדי היהודית לסוכנות ונמסרו במיצפה־רמון כון
שבו מזה ריקות עומדות איזורי, למרכז-קליטה כן

עו לשכן העדיף ׳שמישרד־הקליטד, מאחר רבים, עות
 ל־ לשלחם מאשר ׳אחרות, בערים בבתי־מלון לים

מיצפה-רמץ•

 ההבנות בל את עשתה בבר הסוכנות ־
 מיש־ אנשי אולם מרפז-הקליטה, להפעלת

 מתאים אינו שהמקום הודיעו רד־הקדיטה
עולים. לקליטת

 מיש* של זו החלטה מאחרי כי טוענים בסוכנות
 וסיכסוכים תחרות ושיקולי עומדים רד־הקליטה

אישיים.
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