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בגדה קרקעות
 נרחב בקנה־מידה קרקעות מכירת של עיסקות

 בעלי בין לאחרונה נערכות ושומרון, יהודה בשיטחי
 הוא המדובר יהודיים. רוכשים לבין ערביים קרקעות

 דונמים, אלפי ועשרות אלפי של שטחים במכירות
למכרן. הערביים בעליהן היססו כה שעד

 נוטים הערבים הקרקעות כעלי כי נראה
 מתור קרקעותיהם, את למכור יותר עתה

 המערבית הגדה פינוי קרוב בי תיקווה
 גם יזכו הם מכף ובתוצאה ישראל, על־ידי

 ואלו קרקעותיהם, עבור הכספית כתמורה
 על מוסברת זו תופעה בידיהם. יישארו גם

״או לפיה בגדה, הכללית האווירה רקע
להח ועומדת המיזוודות,׳׳ את ישראל רזת
 פכרה לירדן. הגדה שיטחי מרבית את זיר

המת פעילות נובח גם עידוד קיבלה זו
 ב־ הבינלאומית ההכרה כגלל וגם נחלים,

הפלסטיני. אירגון־השיחרור
 הקרקעות רוכשי על משפיע אינו זה הלך־רותות

 מתוך כנראה העיסקות, את לסיים הממהרים היהודיים,
 תי־ אומנם אם הממשלה, על־ידי יפוצו שהם תיקווה

 בגדה הקרקעות רוכשי עם הגדה. משיטחי ישראל :סוג
 אמה המיסיונרית של הגרמנית הקבוצה גם נמנית
 באי- נרחבים שיטחי־קרקע לאחרונה שרכשה ברגר,

עזריה. זור

היחסים השתברו
ומרס ד״ן כין

לאח התהדקו התקררות־יחסים, של תקופה אחרי
 בתפקיד יורשו לבין דיין משה בין הקשרים רונה

 מנסה דיין כי בראה פרם• שימעון שר־הביטחון,
 והוא המחודשת, הפוליטית בפעילותו פרם את לשלב
 עם פרס של משיתוף־הפעולה מורת־רוחו על מבליג
רבץ. יצחק

 משה ששלח בתשובה נמצא לכך הביטויים אחד
 בתשובה זרמי, מאיר העבודה, מיפלגת למזכ״ל דיין

אפ לגבי דעתו את להביע מדיין זרמי של לבקשתו
העבודה. מיפלגת בתוך החטיבות מישטר ביטול שרות

 כי טען ישירה, מתשובה התחמק דיין
שינ עמדה כל על מראש ידו סומך הוא
זו. כשאלה פרס קוט

 עמידרור- סידרת
הבא בגיליון

 מתפרסם לא טכניות סיכות בשל
 סידרת־הבתבות המשך זה כגיליון

 עמי- בנימין הצבאי הפרשן של
שהבי והגורמים הסיכות על דרור,

 התפיסות מערבת להתמוטטות או
 של •הלחימה ומושגי הצבאיות

יום־הכיפורים. כמילחמת צה״ל
המעו בסידרה, הכאה הכתבה

 כניתוח תעסוק רכים, הדים ררת
 ב* אכו־עגיילה מיתחמי על הקרב

 ותתפרסם ,1956ב- קדש מיכצע
 הזה״, ״העולם של הקרוב כגיליון
הבא. כשבוע

 טיהור מתכנן אדון
במשרד־החוץ

 להתחולל עשויים פרסונאליים שינויים מיספר
 שר־ של מסקנתו נוכח במישרד־החוץ, הקרוב בעתיד
 מיש־' את ״לטהר״ השעה הגיעה כי אלון, יגאל החוץ,

 שר־החוץ של המובהקים מנאמניו מכמה רד־החוץ
 הנאמנים אנשים במקומם ולמנות אבן, אבא לשעבר׳

לו־עצמו. יותר
 גמיש־ שנעשו האחרונים המינויים אחד

 מי סירי, זוהר של צירופה היה רד־החוץ
 יגאל של לישבתו מנהלת בשעתו שהיתה

 ושמונתה והקליטה, העבודה במישרדי אלון
 ראש■ לסגן מיוחדת בעוזרת לאחר-מבן
 מישרד־החי■ של העובדים בתקן הממשלה

נוך־והתרבות.

 שלוש הפועל. אל ייצא לא זה מיבצע כי נראה לגד״
 :המיפקד עריכת כנגד יכריעו עיקריות סיבות

 כבו, •הברוכה הגדולה הכספית ההוצאה
 ;בה לעמוד יבולה אינה העבודה שמיפלגת

 מיס־ בי להוכיח עלול בזה מיפקד כי החשש
 ניכר כשיעור התמעט המיפלגה חברי פר

המה כגלל בי והחשש הקודם, המיפקד מאז
 לסיים אפשרות תהיה לא הבינלאומיים לכים

חד כחירות שתיערכנה לפני המיפקד את
 לא והתחזיות הסימנים על-פי אשר שות,
.1975 של הראשונה במחצית מהן מנום יהיה

 בביזדיח חקירה
בעקבות בחדרה

הרמטכ׳׳ל נעלמו לאן
ושר־־הביטחון*

 על בתמיהה הגיבו בממשלה שרים כמה
 שר־הביטחון השבוע עצמם על שגזרו האלם

 מרדכי רכ-אלוף• והרמטכ״ל, פרם שמעון
 ההמוניות ההתנחלות הפגנות כפרשת גור,

ההת תקופת בל במשך המערבית. בגדה
 מוחלטת, שתיקה על השניים שמרו נחלויות

 מכל ונמנעו פומביות הצהרות הצהירו יא
למת ההתנגדות עם אותם שתקשר ׳פעילות
נחלים.

 *דרשניים של חלקם לאור במיוחד מוזרה זו תופעה
 עמד אז מסבסטיה. המתנחלים פינוי מיבצע בעת

 בעצמו הגיע הפינוי, מיבצע בראש עצמו הרמטכ״ל
המת עם המשא־ומתן את לנהל כדי ההתנחלות למקום
 בגינוי הממשלה את אז ייצג פרס שימעון נחלים•

 כל כאילו השניים נהגו הפעם בפומבי. המתנחלים
 כי טענו אף פרטיות בשיחות להם. נוגע אינו העניין

 להם הקרובים המתנחלים, מניעי את מבינים הם
בהשקפותיהם.

בממ לבירור להגיע עשוייה התופעה
 על-ידי כנראה הטענה, תועלה באשר שלה,
 המופקדים שאלה ייתכן לא כי מפ׳׳ם, שרי

 בעלי יהיו הממשלה של מדיניותה ביצוע על
כפולה. נאמנות

?ועות־שווא1ש
ההתנחלויות בפרשת

 בהקשר שעבר השבוע בסוף שפשטו ידיעות שתי
כשמועות־שווא. התגלו ההתנחלויות, מיבצע עם

 כנפיים לה שעשתה הראשונה השמועה
 של מסוק נפל כאילו היתה, רחבים בחוגים

 מקומות־המיס* אחר החיפושים כעת צה״ל
 ושני יהודה, במידבר המתנחלים של תור

יסוד. כל משוללת זו ידיעה נהרגו. טייסיו
 ביום צד,״ל חייל נהרג כאילו סיפרה שנייה ידיעה

 קלט, בוואדי לתהום שנפל בעת שעבר׳ החמישי
 הגיעה זו ידיעה המתנחלים. אחרי המירדף בשעת

 הכין כבר מעיתוני־הערב ואחד העיתונים, למערכות
 כי טענה שלה הראשית שהכותרת מיוחדת, הוצאה

המתנחלים. פינוי ניסיון בעת נהרג צה״ל חייל

יוהזה ״העול□ גילו״

 )1936 הזה (העולםשעבר מהשבוע הזה העולם גילויי
 יפה הלל הממשלתי בית־החולים בתוככי המתרחש לגבי

הצעי הרופאים כנגד טירור להפעלת הביאו בחדרה,
״שי של באמתלה זה. בבית־חולים המועסקים רים

למח הצעירים הרופאים כל הוזמנו התמחות,״ עורי
 יעקב, ארוויו הד״ר של מחלקתו ב׳, הכירורגית לקה
המח סגן־מנהל בידי בנפרד׳ אחד כל נחקרו, ושם
 את הדליף מי לגלות ניסיץ תוך שפירא, הד״ר לקה,

הזה. העולם לידיעת בבית־החולים הנעשה על הפרטים
 עד לחתום נדרש מהרופאים אחד בל

״העו כתב עם שוחח לא שעל־פיה הצהרה,
מהרופ כמה החקירה. את שניהל הזה'׳ לם

א
■

 עלול ד*״ן
להפיל

!11 הממשלה 111
 כעד יצפייע שהוא: דיין הכרזת •ל

 חלוקת נגד בכנסת הצעת-החלטה
 ההתנחלות ובעד המערבית, הגדה

ל הזמנה היא — השטחים בבד
כזאת. הצעה להגיש כגץ מנחם

ויבין
 רפ״י,
 יחיה

תיפול.
ה ההזדמנות זוהי דיין, כשביל

 כי נראה לשילטון. לחזור אחרונה
המו עצומח להחתים בגין יוזמת

דיין. עם מראש תואמה נית

בקי עיכוב יחול בי הוזהרו הצעירים אים
 אם במחלקות, תורנויות יקבלו לא ובי דומם,

 ב• השולטת לקבוצה באי־נאמנות ייתפסו
 איימו אף אחדים רופאים על בית-החולים.

בפיטורין.
משנים מיפמבים להעלמת מקיפה

 פעילות ככית־החולים נעשית כמקביל
 קודמות, משנים מיסמכים להעלמת קיפה

 כעיקכות רישמית חקירה שתיערך למיקרה
הזה.״ ״העולם גילויי
 אל לפנות עומדים בביודהחולים מהרופאים כמה

 לגבי ועדת־חקירד. הקמת ממנו ולתבוע שר־הבריאות,
יפה. הלל בבית־החולים המתרחש

 שר״השיבו!
שערוריה במרכז
 למצוא עלול עופר אברהם שר־השיבון

 חדשה שערורייה של במרכזה עצמו את
לפעי והקשורה בקרוב״ להתפוצץ העומדת

ההס עובדים״ ״שיכץ חברת כמנב״ל לותו
• כעבר. תדרותית

 מיפקד ■*ערך לא
העבודה במיפלגת

 מאיר העבודה, מיפלגת מזכ״ל של רצוני למרות
ד,מים־ חברי של מחודש מיפקד בקרוב לערוך זרמי,

את יביים תרליני
בישראל ,*החקידהי
 ולריו הנודע, האיטלקי במאי-הסרטים

 1974 שנת סוף עד להגיע עומד זורליני,
 הסרט את כאן לביים כדי לישראל,

״החקירה״.
 עם מישפחתי יומן הסרטים את שביים זורליני,

 בוונציה, בפסטיבל בפרס שזכה מאסטרויאני, מרצ׳לו
 בארץ, לאחרונה שהוצג דילון, אלן עם רגיטה, וללא
 חייו על שיספר סרט בה לביים כדי בישראל בחר
 הנצרות, ממייסדי התרסי), (שאול הקדוש פאול של
פילאטוס. פונטיוס כנגד מאבקו ועל

בינ שחקנים להשתתף עתידים בסרט
 רמס• ושרלוט כוגארד דירק במו לאומיים

ה ״שומר הקודם, המשותף שסירטם לינג,
 ובן באירופה, עצומה להצלחה זוכה לילה״,
 הפקת את סטמפ. (״האספן״) טרנס השחקן
בן־עמי. יורם המפיק ינהל בישראל הסרט


