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 מוקדם מידע חיה שונים ישראליים גורמים בידי
 מעשד• לבצע מתכוונים הפלסטיניים הטירור אירגוני כי

 הכללי למידע בנוסף במאי. 15ב־ ילדים של חטיפה
 פיגועים של שלמה סידרה לבצע המחבלים כוונת על

 התנכלות כוונת על יותר מפורט מידע היה זה, ביום
ובחו״ל. בארץ ישראליים לילדים

 אמצעים ננקטו זה ממידע בתוצאה
ילדים של שלומם להבטחת
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ההנ דו״ח את השבוע להגיש עמדה ועדת־אגרנט
באפ באחד שהגישה למסקנות־הביניים המלא מקה
 למסקנות, המלאים הנימוקים את כולל זה דו״ח ריל.

 שד מסיבות אולם דו״ח. באותו הוועדה הגיעה אליהן
 הגשת נדחתה במעלות, הטבח בגלל גם כנראה נות,

הדו״ח.
 ועדת־החוץ־והביטחון לידיעת גם שיובא הדו״זו,

 בהתבטאויות הניראה. ככל ברבים, יפורסם לא
 בי נרמז. הוועדה מחברי אחד של פרטיות

 מאשר קטלניות יותר עוד הן ההנמקות
בדו״ח. המאוזכרים האישים לנכי המסקנות,
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ההצ בתום השבוע, ניבא ספיר פנחס שר־האוצד
 הקמת אושרה שם העבודה, מיפלגת במרכז בעה

 אישור בי כנסת, חברי 61 של במתכונת ממשלה
רבץ. ע׳׳י הממשלה הקמת את מבטיח אינו עדיין כזה

ש־ סבור הוא כי למקורביו גילה ספיר

 המי;גופחה
הלוחמת

 נדחה מעלות, מאורעות מפאת
 הבא. לשבוע הפידרה המשך פירסום

הבא: הפרק
היוגוסלביים התאומים אגדת

 עלולים העצמאיים הליברלים אנשי דווקא
 להרבבתה בדיד בלתי-צפויים קשיים להציב

הממשלה. של

ח צפויה מ ח ל מי
היגיס ם טו מתי

 הזב־ בפרקי הנחשפים מאחורי־הקלעים, הגילויים
 ושר־החוץ ישראל ראש־ממשלת שהיה מי של רונות
 מילחמה לפתיחת להוביל עלולים שרת, משה שלה,

המתים. בין
ה הקשים הביקורת דברי עד בתגובה
 כן־גוריון, דויד על שרת ביומן מתפרסמים

המדי בצמרת שהיו אחרים רכים אישים ועד
 זב־ ופרקי מיסמכים לפרסם כוונה יש נה,

 שנגנזו לעולמם, שהלכו אישים של רונות
 מנהיגים שד בתרמיתם לפגוע לא בדי עד־כה

 בניראה, יבללו, אלה פירסומים ומתים. חיים
עצמו. שרת משה על חריפה ביקורת גם

 שרת של גיסו אביגור, שאול כי נודע בינתיים
 מפא״י, של כ״מצפוך שנים במשך שהוגדר מי המנוח,

שרת. של יומנו לפירסום החריפים המתנגדים אחד הוא

למילחמה המוליד הליכוד לחץ נגד
 להפרדת הממשלה הסכמת בעד

הסדר למען הכוחות,

 כיום תתקיים זה נושא על עצרת
 בביבר ,19.00 בשעה ,23.5.74 חמישי,

תל־אכיב ישראל, מלבי

:בהשתתפות
 שלום יהושע, א.ב. אבנרי, אורי
 (מיל.) אלוף עילם, יגאל כהן,

 פעיל, מאיר ח״כ פלד, מתתיהו
 יאיר פרידמן, מרשה ח״כ
רונן. אליעזר ח״כ צבן,
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 להברה רכין יצחק של הראשון צעדו

 ״טייס״ השבועה ישראל: כמנהיג בינלאומית
 רבץ של ציבעוני צילום כתכת-שער. עליו מכין
השבועון. בשער יופיע

? עושה מה דו ד
 כל את עתה מקדיש אלעזר דויד (מיל.) רב־אלוף

 שלא יום־הביפורים, מילחמת על דו״ח לחיבור זמנו
אגרנט. ועדת מדו״ח וברצינותו בהיקפו יפול

לממ שדו הדו״ח את להגיש מתכוון דדו
 ועדת של הסופי הדו״ח עם כד־ככד שלה

 הממשלה מן תביעתו את לבסס בדי אגרנט,
הממלכתית. ההערה מסקנות את לאשר לא

 זה מסוג היחידי המיסמך זה יהיה שלא ייתכן
מועד. באותו הממשלה שולחן על שיונח
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תי מעמד, הכאה הממשלה תחזיק אם
ה לכל התשיעית לכנסת הבחירות ערכנה
שנה. בעוד מוקדם

 קו- לערוך רוצים במיפלגת־העבודה השינוי שוחרי
 את להדיח כדי במיפלגתם, פנימיות בחירות דם־כל

 בד״ מישטר־החטיבות את ולבטל הוותיקה המישמרת
 על- כבר תורכב הבאה לכנסת שהרשימה רוצים הם
 שהם כפי — ישלטו שבהם החדשים, המוסדות ידי

הצעירים. — מקווים
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בארץ קיסיגג׳ר הנרי על האנטי־שמיות ההתקפות

 את חוגים בכמה עוררו הגוייה״) ״בעל (״יהודון״,
 בפני התנצלות מעין שתהווה נגדית, להפגנה הרצון

הק ההפגנות באחת לשאת היא הכוונהקיסי׳נג׳ר.
יהודונים״. ״כולנו כנוסח כרזות רובות

אל שר ציוד מנעה י
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 הפלסטינית תנועת-השיחרור של נציגים
 בהונגריה לרכוש עמדו עראפת יאסר של

לשי מיועדים שהיו אלקטרוניים, מיתקנים
המות האלקטרוניים אמצעי-הכיקורת בוש
כעולם. נמלי־התעופה כרוב ביום קנים

העיס־ את להוציא הונגריה נרתעה האחרון ברגע
 נודעה להם ישראליים, שגורמים אחרי הפועל, אל קד,

 את ולהאשים העולם, ברחבי לפרסמה איימו העיסקה,
הבינלאומיים. בקווי־התעופה לטירור בסיוע הונגריה

חון ט הבי שרד־ מי
לי חיים ב
ישרא חיים שר־הביטחון, לישבת ראש

 של פרישתו עם מתפקידו לפרוש עומד לי,
 לשרת מוכן יהיה לא כי שהודיע אחרי דיין,
אחר. שר-ביטחון כד תחת

 בתקופת גם שר־הביטחון בלישכת שכיהן ישראלי,
 יהיה שם הנגב, בקרן לעבוד עומד ואשכול, בן־גוריון

הש שבן־גוריון החומר כל ואיסוף קיבוץ על אחראי
בן־גוריון. כתבי כל לאור להוציא במטרה בכתב, איר

ש שדים״ .,מגר ה
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תגו שעורר השדיס, מגרש שהסרט הנמנע מן לא
 ברחבי־ הוצג בו מקום בכל הצופים של ניסערות בות

 כל של רב־המכר יהיה כי מנבאים ושלו העולם,
שהמו למרות בישראל. יוקרן לא הקולנוע, ׳תולדות

 הקרנת את פסלה לא ומחזות סרטים לביקורת עצה
 להקרץ שייאות בעל-קולנוע נמצא טרם בארץ, הסרט

באולמו. הסרט את
ש ישראליים, בתי-קולנוע כעלי כמה

 עד־כדי־ ממנו, ונגעלו הזדעזעו כסרט, חזו
ה את להקרין מוחלט סירוב שהביעו בך

שלהם. ככתי־הקולנוע סרט

- לב־אר■
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כנר עומד לב־ארי, גדעון הפופולארי שדרן־הרדיו
 ללכ״ארי לטלוויזיה. ולהצטרף הרדיו את לנטוש אה

 עם תוכנית־ראיונות ולהגיש להפיק הוצע
 שדרן־ של התוכניות מסוג שונים, אישים

 להפיק וכן פרוסט, דייויד הבריטי, הטלוויזיה
 בטיפול, הנושא התוכנית מסוג טלוויזיונית סידרה
ישראל. בשידורי לב־ארי ומגיש מפיק אותה

ל נתיב״ ״מאיר ס פ נ
ת מ■1מטו חו טי ב
שיוב הראשונים המימצאים אחד

 שמונתה ועדת־החקירה, לידיעת או
 יהיה כמעלות, התלמידים טבח לחקר

 האסון, לפני חודשיים שנשלח מיכתב
 בטיחות מפקח נויכרגר, משה מטעם

 ביקורת שערך המוסד-לבטיחות, של
ב נתיב״ ״מאיר בית-הפפר במיכנה
 בית- בניין כי קבע, נויברגר מעלות.

 ואינו בבית-םפר לשמש פסול הספר
 מאחר מטיילים, ללינת גם לשמש יכול
 ולא כלבד, אחד חדר-מדרגות בו שיש

 מדרגות בו אין בחוק, כנדרש שניים
 לו ואין כגדר מוקף אינו הוא חירום,

נעול. שער
 בית־הספד למנהל נשלח זה דו״ה

 המקומית לראש-המועצה כמעלות,
 זכה לא אד ולמישרד־החינוד, מעלות

כלשהי. לתגובה


