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והולך. מתערער ועדת-אגרנט של מעמדה
 אנשי- של בחוגים והן המישפטנים, בחוגי הן

 הוועדה חברי של האחרונים צעדיהם עוררו ביטחון,
בתדהמה. הגובלת תמיהה,

 לחפות הוועדה עם וגמור שמנוי נראה
 מיסמכי כפרשת המשוועים מחדליה על

 פי הוכח״ ש״לא הטענה על־ידי סימן־טוב,
 נותר לא למעשה מזוייפים. הם המיסמכים

 ומאחר — הזיוף לנכי ספק של שמץ גם
מסקנו את כלכד עליהם כיססה שהוועדה

 עליה מוטלת גדליה, דויד סגן־אלוף נגד תיה
אמיתיים. שהם להוכיח החוכה

 לו, והאחראים חזיוף את נימרצות לחקור במקום
 הגיעה כיצד לגלות השילטונות, בעזרת הוועדה, מנסה

הזה. להעולם הידיעה
 ולאנשי לגורודיש לדדו, להעניק הוועדה סירוב גם

 ולאפשר להיפגע״ העלול ״אדם של מעמד המודיעין
 הרעיש הבא, הדו״ח פירסום לפני עצמם על להגן להם
 נוגד שזה בדיעה המאוחדים המישפטנים, חוגי את
החוק. רוח את

 את מנצלת שהוועדה הרושם מתקכל
 כית־המישפט נשיא עומד שכראשה וכדה
 של כלשהו שהרכב סיכוי ושאין העליון,

 נג■ צו-על־תנאי יוציא העליון בית-המישפט
כצורה החוק את

כית־המישפט נשיא עומד שכראשה העובדה
........... ...............— ...............העל
כית
 המעוררת בצורא 'החוק £ת לפרש כדי דה,

חמורים. ספיקות

שה דייו □91" עו אר ח ייו

 סלע־ד,מחלוקת לגבי פיתרון בהצעת הוא המדובר
 :לסוריה ישראל בין הפרדת־הכוחות בתוכנית העיקרי
 כאשר שמסביבה. הגבעות ושלוש קונייטרה של מעמדה
 קונייטרה על לוותר מוכנה ישראל ממשלת כי התברר

 עליה, החולשות הגבעות את לנטוש מוכנה אינה אך
 להציע עשוי קיסינג׳ר כי בדיחה התהלכה

 כך הגבעות שלוש את לחלק :משלו פתרון
 ישראל כשנייה הפורים, יחזיקו מהן שכאחת

 צוטטה הבדיחה או״ם. כוח יישב ובשלישית
במעריב. השבוע כראשית
 קיסינג׳ר כי אמריקאיים, ממקורות הסתבר, למחרת

 לישראל להציעו עומד והוא מהרעיון, כלל צוחק אינו
ולסורים.
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וייאמן״ ״מיסמב■

 מכון־ על־ידי שעבר בשבוע שנערך דעת־קהל סקר
 מה־ אחוז 62.6 כי העלה, ״דחף״ חברת של המחקר

 של התמוטטותו על בגילויים אין כי ׳סבורים נישאלים
 מילחמת ערב כרמטכ״ל, כיהן בהם בימים רבין יצחק

 ראש־ממשלה. לכהונת אותו לפסול כדי ששת־יהימים,
 מסוגל אינו רבין כי סבורים, אחוז 22.8 של מיעוט רק

גילויים. אותם בשל ראש־ממשלה, להיות
 כך על סקר אותו מצביע זאת עם יחד

 פרס שמעון רכין, יצחק בראשות שהנהגה
 כיותר. פופולארית כיום נראית אכן ואכא

 בהנהגה תמיכה הביעו בסקר מהנשאלים אחוז 76.4
 וגלילי, דיין גולדה, בראשות שהנהגה בעוד כזאת,
בלבד. אחוז 13.2 של בשיעור בתמיכה זכתה
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ה, למרות ^ז  יצחק של במועמדותו כביכול, תנ
 ראש־הממשלד, אין הבאה, הממשלה להרכבת רבין

 זעמה את להסתיר מסוגלת מאיר, גולדה המתפטרת,
 לרשת מ״העזיתו״ כנראה הנובעים רבין, על וכעסה

 בפומבי פעמיים גולדה התפרצה השבוע רק מקומה. את
 שהיו אלה לכל תדהמה שגרמה בצורה רביו, כלפי
לכך. עדים

 הממשלה שרי כאשר הדבר היד, הראשונה בפעם
 עם נפגשו קיסינג׳ר, הד״ר עם בשיחות המשתתפים

 גולדה. של בלישכתה ופמלייתו האמריקאי שר־החוץ
 דכרי־הערכה להשמיע גולדה החלה לפתע

 שהיה על סאדאת, אנוואר מצריים נשיא על
היסו וללא מייד, מתפקידו לפטר האומץ לו

 קישרה שלא למרות שהתמוטט. רמטכ״ל סים,
הרמז. את כולם הבינו לדבריה, רבין את

 רק אלא פוליטית, דרישה בגדר אינן 1974ב־ הדשות
תנועות־המחאה. כלפי מחווה  כתנאי זו דרישה יציגו לא הסיעות שתי

 יצחק של החדשה לממשלה להצטרפותן
רביו•

 נייח חדשות, בבחירות עניין לשתיהן אין למעשה
נוספים. הישגים ישיגו כאלו שבבחירות סבורות שאינן

ט גורן ל ת ש  מ
ח עד בוו ר ה
ל מאמציו את מגביר גורן שלמה הראשי הרב
 פתח השכוע הראשית. הרבנות מנגנון על השתלט

 הכשרות על הממונה נגד כמילחמה גורן
ל האחראי אפרתי שמעץ הרם כרכנות,

 ומזון שירותים לספקי היתרי־כשרות מתן
 להתפטר מאפרתי גורן שתביעת לאחר מחו״ל. לארץ

עליו אסר גלריה, במילהמה ינגדו פתח התקבלה, לא

ש יא
ר ד ס ושלו□ ה

 ה״צ,55ל 11.00 כשעה 11.5774 חשכת,
 הירקו־ גשר ליד המוני מיפגש ייערך
כהשתתפוו זה, נושא על חיפה) (דרך
 אסנר׳ אור■
 אליעד נסים

 יל־דמיר נחו
כהן שלו□

 אלוני שולמית
 ינבל ירמיהו

 כהו רן
פלד מחי

 בינן עמוס רובינשטיין אמנון
שפריר אור■
האמנותית: כתוכנית

לביא אריק אלוני מירי
לוליק יבי

הדודאים

 הודיע אפרתי יהרכ עבודתו. לצרכי לחו״ל לנסוע
 שלא עד כי למישרד־המיסחר־והתעשייה,

ל אחראי יהיה לא לחו״ל, לנסוע לו יותר
כעתיד שיישחטו הכשר מישלוחי כשרות
הקרוב

ן חו ט בי ה ד־ ר ש פי פ
 ההכנות כל את כבר עורך דיין משה שר־הביטחון

 וזאת מישרד־הביטחון, את עזיבתו לקראת הנידרשו׳ת
 חדשה. ממשלה תוקם אם ברור לא שעדיין בשעה
 רב, חומר דיין של עוזריו העבירו האחרונים בימים

ממישרד־הביטחון. וניירות, מיסמכים
 העתקי לעצמו לשמור דואג דיין כי נראה .

 את לכתוב לו שיסייעו חשובים, מיסמכים
 שנה תוך לסיים הכטיח אותס זיכרונותיו,

הזכויות. את ממנו שרכשו למו״לים וחצי,

 ■חזור !■■ונפן עזר
ת לו עי פ ת ל טי לי פו

 וייצמן עזר (מיל.) אלוף כי לוודאי קרוב
 ,4אם הפוליטית, לזירה הקרוב כעתיד יחזור

הליכוד. כמיסגרת לא כי
 עליו שרון אריק של מהערתו מאוד שנעלב עזר,

 החלטה בו גמלה ושבשעתו פוליטי״, ״עריק הוא כי
 ככל בו, חזר — הפוליטיים בחיים עוד להשתלב לא

 בחירות על יוכרז אם כי הנמנע, מן לא הניראה.
 פוליטית תנועה בראש לעמוד וייצמן ינסה חדשות,
 החברה מראשי ולא גדולים, בעלי־הון כמה חדשה.
 כבר הבטיחו כמנהל, וייצמן עזר מועסק בה הימית
כספיים. באמצעים בו לתמוך

ה ח די ה ב כ פ ה
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 מדיניים בחוגים האחרון בשבוע שנפוצה בדיזחיה
 והפכה האמריקאי שר־החוץ על־ידי אומצה בירושלים,

להצעת־תוכנית.

 שנערכה ארוחת־ערב כעת נוספת, כפעם
 התפרצה אכן, אכא שר־החוץ של ככיתו
 היא לחדר. נכנם כאשר רכין, כלפי גולדה

 1 זה ״מה :נזיפה של בטון כלפיו, התריסה
 שתסתמך ממשלה לנו להקים הולך אתה

הגיב. ולא שתק רכין ז״ אלוני שולמית על

 אנטישמי תעדוה
ה בסירט■ הה ט ד ק

יכסון1 של
.............................

 ניכי ריצ׳ארד ארצות-הכרית, נשיא
 כמוקד עצמו את למצוא עלול סון,

כ היהודי סד  היהודי המימסד של
 כין כי יסתבר כאשר ארצות-הכריית,

 פר מיס גם הוקלטו שלו, ההקלטה סרטי
אנטישמיות. הערות

 של הפרוטוקולים מתוך כי מסתבר
 ניה שבחר סירטי-הקלטה אותם

 ה* שאר כין נמחקו לסנאט, להגיש
אנטי ביטויים גם המביכות, הערות
 ביחסיו לפגוע עלולים שהיו שמיים

 שלו. היהודי שר-החוץ עם ניכסון של
 למניעת* הליגה אנשי מנסים עתה

---- ״־־־־תייך....... הערות של תוכנן את לגלות נה,

 א■!! ור״צ ל״ע
ת שו ת דור רו חי ב

בבחירות חצורך על ור״צ ל״ע של הדיבורים

שו מ דה חי רי  הי
רי מחי ת ב ליו ד מ ה

 שבוע, לפני החלד, אשד המדליות, במחירי הירידה
 המחירים: לירידת נוספת סיבה מרץ. ביתר תימשך

 ישראל בנק יחוייב מבקר־המדינח, מחקירות כתוצאה
 כעודפים אצלו, ששמר המדליות מרבית את למכור

לנכבדים. כמתנות לחלוקה
כמים־ הוא כמהירים הירידה של מקורה

 החכרה שמתכוננת מדליות של העצום פר
ה כשבועות להנפיק למטבעות הממשלתית

קרובים.

ה ר קי ד ח ג סגן נ
ש א בת־■□ ריהע ר
 ראש־עיריית סגן !נגד חקירה סיימה חולון מישטרת

שאיר פרשה על תלונה בעיקבוית פלח, אוריאל בת־ים,
 בתי־ רשת מנהל היה שפלח בעת ,1969 שנת בסוף עה

״מיפתן״. הספר
 כי משרד־הסעד התלונן תקופה כאותה

 ״קאר״ חכרת על-ידי שנשלחו חכילות־מזון,
כבת ״מיפתן״ כתי-הספר אל האמריקאית

 המיסמך. נגנז כשעתו ליעדן. הגיעו לא ים,
 חכריו־לשעכר את נטש שפלח אחרי עתה,

הצ הליכוד, בראשות לקואליציה והצטרף
 חקירה לפתיחת להכיא המערך אנשי ליחו
 העכירה חולץ מישטרת פרשה. כאותה נגדו
ת״א. מחוז לפרקליטות החקירה תוצאות את


