
 בטענה מכס, ללא שונים חפצים לייבא שאיפשרד.
 מוצגים על מכם מכל פטור היד. כה עד עתיקים. שהם

 למשל, איפשר, זה דבר שנה. 100 מעל שגילם ועתיקות
 למכס עתיקים. שהם בנימוק מכם, ללא רהיטים לייבא

הנר ריהוט לביו עתיק ריהוט בין להבחין בעיות היו
 מבס ויוטל המפם תקנת שונתה עתהבעתיק. אה

 מוצגים להוציא עתיק, חפץ כל על מלא
כלבד. תצוגה לצורך המיובאים

האל — ,,נפט השם את ושישא כארץ,
החדש.״

 הוא הדימיוני בסיפור המרכזיות הדמויות אחת
ב אבו־דאבי לנסיכות־הנפט המגיע ישראלי, סוכן

 הקרקע את להכשיר כדי אספו־תמוגות, של מסווה
 מחבר שם. שדות־הנפט על האמריקאית להשתלטות

 דון ״ניגאל הפסבדונים מאחרי המסתתר הספר,
 בכירה מישרה נושא מזמן לא עד היה כיארי,״׳

ישראל. של הביטחון מזרועות באחת
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הר האחרונים השבועיים התרחשויות
 וכמהו־ המיידית, סכנת־המילחמה את חיקו

 מכריע אמריקאי ללחץ הסיכוי גבר מה
בסיני. משמעותית ישראלית לנסיגה
 הקומוניסטיות וההפגנות ברז׳גייב ביקור ביטול
 פרו־ לתפנית סימפטומים הם סאדאת נגד במצריים

 ימינה תפנית עם יחד סאדאת, של נוספת אמריקאית
האמ אח להביא היא כשהמטרה עצמה, מצריים בתוך

ישראל. על מאסיבי לחץ להפעלת ריקאים
 אולי לדעתם, — הזדמנות זוהי האמריקאים בשביל
ולהב הערבי בעולם להתבסס — האחרונה

 לחץ עתה מופעל לכן רב. לזמן הנפט אספקת את טיח
 אבו־רודס, על מייד לוותר ישראל על ביותר כבד

 הבעייה דחיית תהיה היחידה התמורה והג׳ידי. המיתלה
 ,1976ב״ האמריקאית לנשיאות הבחירות לאחר עד

הפלסטינים. ועצירת ז׳נבה ועידת הקפאת  סיכוי בל לממשלת־ישראד אין הפעם
התכתיב. את תקבל והיא זה, בלחץ לעמוד
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 הסימנים נוכח בירושלים שוררת חמורה דאגה
אמרי כלכליים לחצים הפעלת של והולכים הגוברים

מדיניים. ויתורים השגת לשם ישראל על קאיים
 המדינה מראשי שכמה האלה, הלחצים

נות בבר הברז,״ לסגירת כ״סבנה הגדירום
 למעשה שונים. בשטחים אותותיהם נים

ש הרשמיים, המגעים בל לחלוטין הופסקו
 הכלכלי הסיוע הגכרת על כה, עד נערכו

 כל נותנת שלא בצורה לישראל, האמריקאי
חידושם. לגבי רמז

 הצבאי בסיוע רק האמריקאים השתמשו בעבר
 כמה לדעת מדיניים. בנושאים ללחוץ כדי לישראל

 הרבה היא הכלכלי, הלחץ הפעלת הממשלה משרי
 הכלכלי בתחום ישראל את ומעמידה חמורה, יותר

 המדיניים בתחומים מאשר קשה יותר הרבה במצב
והביטחוניים.
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פירצה אלו בימים סגר המדינה הכנסות מינהל
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ת ה לכוננו י מנ ר בג
 בשם עצמו את שהציג ישראלי

מיש שעבר כשבוע טילפן מאייר, ר.ס.
 הנפוץ הגרמני השבועון למערכת ראל

 להתחולל ״צפוי כי והודיע ״קוויק״
 יום בין באיזור, מאוד גדול משהו
 ויום בצהריים 12.30 בשעה שישי

בבוקר.״ ראשון
ב בוננות להכרזת גרמה הידיעה

אפ לקראת הגרמני, השבועון מערכת
 חדשה. מילחמה התפרצות של שרות

 שטיל■ האיש את לאתר הניסיונות בל
נמ הפרשה על מידע בתוהו. עלו פן
בישראל. הביטחון לשילטונות סר

ר רביו ב ד ת י חו פ
 ראש־הממשלה שקיבל הראשונות העצות אחת

 ראש־ מישרד דובר להיות שמיועד ממי רבין יצחק
ה הכתב לתיקשורת, ראש־הממשלה ויועץ הממשלה

 כמות את להגביל היא פתיר, דן דבר, של מדיני
מת לתפקיד פתיר של מינויו נושא. שהוא הנאומים

 לבין בינו מלאה הסכמה הושגה שטרם כיוון עכב
 פתיר שהציב תנאים של שורה לגבי ראש־הממשלה

לתפקידו. כניסתו לגבי
 השתתפות זכות פתיר תבע השאר בין

 הפירסום מדיניות לגבי החלטות בקבלת
 שונים, כנושאים הממשלה של וההסברה

 מים- לגבי לייעוץ, מעבר החורגת זכות, וכן
 ראש-הממשלה, של הפומביות הופעותיו פר

 ההתבטאות וצורת עליהם שידבר הנושאים
אלה. בנושאים

ר ב נ ל ז בי לפ״תון מו
 במיק- נסוג רבינוביץ יהושע שר־האוצר

 ״בנק נגיד אחרי העיוורת מהליכתו צת
 המדיניות כי בראותו זנבר, משה ישראל״

 חריף, למיתון המשק את מובילה הנגיד של
.1965 שנת של המיתון כדוגמת

 יועץ אז שהיה זנבר, על-ידי בוצע הקודם המיתון
 ספיר את הוביל זנבר ספיר. פינחס לשר־האוצר, ראשי

 את להצדיק ונאלץ בכך, הרגיש שהלה בלי למיתון
 ישראל בבנק זנבר חוזר עתה תיכנונו. כפרי המיתון

 שיד הבנייה, והקפאת האשראי צעדי־צימצום אותם על
 רבי־ של הכלכלית בתוכנית יחבלו ובכך למיתון, בילו

 לגרום לא אך הביקוש, את לצמצם המיועדת נוביץ,
 את להקטין זנבר מנסה זה רקע על המונים. לאבטלת

לירות. מיליארד בחצי האוצר של הגירעוני המימון
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 מאבק החל לאוצר ישראל״ ״בנק בין
בבנקים. הפקדונות בביטוח השליטה על

 כל המבטחת הצעת-חוק, מגיש האוצר
 50 עד של בסכום בבנקים פיקדונות בעלי
 הבנק, התמוטטות של במיקרה לירות. אלף

כספם. את למפקידים האוצר יחזיר
 והביצוע התוכנית על הפיקוח כי דורש ישראל בנק

 בנימוק תוקף, בכל לכך מסרב האוצר בידיו. יהיה
בבנ בטיפול טוטאלית כה עד נכשל ישראל בנק כי

הביטוח. תוכנית את לפועל להוציא מסוגל ואינו קים,
 במערכת למעשה שולט הביטוח בתוכנית השולט
כולה. הבנקאות
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להת המישטרה על שיאסור חדש, חוק חקיקת
 איתו, ייפגש שסניגורו עד כלשהו, חשוד לחקור חיל
 עורכי־דין שני מהכנסת יבקשו זכויותיו, על להגן כדי

סער. וצבי אורן אברהם צעירים,
 של ציבורי ועד להקים עומדים הפרקליטים שני
 בגלל לדבריהם מהמישטרה, האזרח להגנת צעירים

 בכמה המישטרה חוקרי של הבלתי־חוקית ״ההתנהגות
 התנהגות ולאחרונה אותם, גילתה שהעיתונות פרשיות

הלר.״ רחל החיילת רצח בפרשת המישטרה חוקרי

ר פ שראלי ס ל י ע
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 שדות-הנפט כיבוש של דימיוני תיאור
נע כשהם האמריקאים, כידי במדינות־ערב

 הוא ישראל, בידי למיבצע בהכנות זרים
בקרוב אור לראות העומד חדש ספד נושא

ה תוכניות ר לווי ט ה
ת רדני ־ הי
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 החדש, והבידור הטלוויזיה מדריך של הופעתו
 בינואר בראשון להופיע היה שאמור אחד, במבט
ב נדחתה האמריקאי, הטיוי־גייד במתכונת השנה
 את עצרו הירדן על שאנשי־המכס אחרי אחד, שבוע
 הטלוויזיה של התוכניות לוח את עימו שנשא האיש

 אנשי- בידי הוחרם החומר זה. עיתון עבור הירדנית
 ״תעמולה כעל עליו הכריזו שהם אחרי המכס,

עויינת.״
לבסוף, שוחרר מירדן שהועבר החומר

 מדריך של בישראל הופעתו תתאפשר ובך
 התוכניות פירוט שיכלול טלוויזיה, תוכניות
 לבנון ירדן, ישראל, של הטלוויזיה בתחנות

וקפריסין.

חון ט הבי ל שר־ ק שו
אהייל פ־רסוט■ אימאום

 רבים כתבי־עת של הופעתם תופסק
 מיש■ של ההוצאה-לאור על-ידי לאור שהוצאו

 וגופים יחידות חילות, עכור רד-הביטחון
 סעיף ובצה״ל. הביטחון במערכת שונים

 זה בסעיף מישרד-הביטחון של ההוצאות
 והביז• בשנה, לירות במיליוני הסתכם

 משובח נייר על הביטאונים, שבהוצאת בזו
 לביקורת וגרם עין ניקר מהודר, ובעיצוב

רבה.
רשי עתה מונחת פרם שימעון שר־הביטחון בפני

 יהיה ועליו צה״ל, של והביטאונים כתבי־העת כל מת
 העיתונים בין הופעתם. יפסיקו מהם איזה להחליט
והו ע נ״ גד במחנה נח״ל, במחנה — לסגירה הצפויים

 חיל־חימוש כמו שונים, חילות עבור מערכות צאות
חיל־שיריון. או

ה ש ח כ ח ה לו צ תנ ה ו
 הכותרת תחת כתבה פירסם )1943( הזה העולם

 נקשר זו בכתבה ברנט.״ מייק של ונפילתו ״עלייתו
המיקרה. עם קרייף אלן מר

 היה לא קרייף למר וכי הוטעינו, כי לנו התברר
 לדברינו היה ולא ברנט, מייק של נפילתו עם קשר

יסוד. כל
שנאמ הדברים על קרייף מר בפני מתנצלים אנו

 אי־הנעימות ועל אליו, בקשר האמורה בכתבה רו
סליחתו. את ומבקשים לו, שנגרמה


