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 ספיר פינחס בין ויחריפו שיילכו לעימותים צפה
 של חלקו רקע על רבינוביץ, יהושע שר־האוצר לבין

מחדש להקים ספיר של ניסיונו בהכשלת רבינוביץ

 גוש־ מנהיגי היו הבאות, לבחירות משותפת הליכה
ה את רק המפד״ל לצעירי להקצות מובנים אמונים
 זבולון המשותפת. ברשימה והחמישי השני מקומות

בפעי החלו עלבון, בכך ראו בן־מאיר ויהודה המר
 רשימה הקמת של אפשרות לקראת אירגונית לות

 לגבי בורר יהיה קוק הרב בי הוסכם עתה עצמאית.
 לבחירות הגופים שני יילכו אם המקומות, דירוג

במשותף.

ל״ע 1ראע - ניר
ת תדרו הס □

 ה־ במיפלגת עמדת־מפתח על מאבק עתה נטוש
 שהיא הליברלית,״ העבודה ״תנועת מזכיר — ל״ע

התפ כולה. התנועה של והכלכלי האירגוני הבסיס
ל להיבחר לו ואיפשר זיידל, הילל בידי היה קיד

כנסת.
 נציג של כנו :כעל־הסיכויים המועמד
ניר. עו״ד כתי־הסוהר,
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מחרים דייו
העבודה. מיפלגת בתוך מפא״י חטיבת את

 של הופעתו את כבגידה רואה כפיר
 כדי שכוע לפני שנקרא כבנם. רכינוכיץ

 למרות כמיפלגה. המרכזי הגוה את להקים
 הכטחתו את ונתן הכנס, יוזמי כין שהיה

 ל־ רכינוכיץ הופיע ספיר, כיוזמת לתמוד
 הרוחות הלך על־פי נאומים. שני עם כנם
 האחרון כרגע רכינוכיץ שלה הנוכחים כין
להתארג התנגדות הכיע שכו הנאום את
המוצעת. נות

 לקונסו־ המילווה בהצעת גם רואים ספיר אנשי
 של משותפת יוזמה המיפלגות, חובות של לידציה

מ המיפלגה את לשחרר שנועדה ורבינוביץ, רבין
 כסף של העיקריים כמגייסים ובאנשיו, בספיר תלות

למיפלגה.

בדואי□ נישל צה׳״ל
המילחמה ■מ׳ בעצם
 יום־הביפורים, מילחמת של בעיצומה

 שהיה קודם עוד לקרבות, השלישי כיום
כו עסקו המילחמה, פני ייטו לאן ברור
 כ■ משיטחיהם כרואים בפינוי צה׳׳ל חות

רפיח. פיתחת
 השומר אנשי שני על-ידי השבוע פורסם זה גילוי
 בראש העומדים כנען, ומוטי ליפשיץ עודד הצעיר,
ש בכתבה מהפיתחה. הבדואים נישול נגד המאבק
 מגלים המישמר, טל של מוסף־השבת בחותם, הופיעה
 עסוק היה שצה״ל בעת באוקטובר, 8ב- כי השניים

 אם ידוע היה ״ולא התעלה באיזור במיתקפת־נגד
 בבאר־שבע,״ או באל־עריש ייעצר המצרי הצבא
 בדואים אלף של נוסף בפינוי צה״ל כוחות עסקו

סו על עלו צה״ל של קומנדקרים הפיתחה. מאיזור
 להתנגד שניסה מי וכל אותן, ורמסו הבדואים כות

בכוח. נלקח לפינוי
 שהוא השכוע הודיע הארצי הקיבוץ

שפונה. כשטח מישכצת־התיישכות רוצח

הטלוויזיה את
ל יסכים לא כי הודיע דיין משה ח״כ

מי ל מי א ג י ו
אדי? דוןבי

ספר* של האלמוני יומחסד תעלומת
 שהופיע ״נפט״, הכידיוני ההרפתקות :
 של מחכרז השבוע. פוענחה בישראל, :

 ככיבוש עוסקת שעלילתו הספר,
 הפר- המיפרץ בנסיכויות שדות-הנפט

 סוכנים כעזרת האמריקאים, כורי ::::;:פי
 הבדוי:ניגאל כשם הוצג ישראליים,

 ״שירת הוא כי עליו נאמר כיארי. דדן
כ כביד כתפקיד שנים::רכות כמשן-

 :מ!ר3:והביטחון החוק מזרועות :אחת :
1 לדתו♦"

 הוא הפפכדונים שמאחרי השופר
 הוכר שמיה: מי אריכא, עמום דכ-פקד

 להופיי: ויצא תל-אכיב, מחוז מישטרת
 סיס־ לעכודה להתמפי• כדי ארוכה שה

רותית.

הישראלית. הטלוויזיה עכור עוד התראיין
 שר- בתפקיד כיהן לא כבר כאשר גם בעבר,
 ה־ מועדי את לטלוויזיה מכתיב דיין היה הביטחון,
 השאלות את ואפילו נושאיהם את עימו, ראיונות
 הטלוויזיה אנשי אליו פנו כאשר אולם אליו. שיופנו

 כדי אגרנט, ועדת דו״זז פירסום פעיקבות ביוזמתם,
ההצעה. את דיין דחה לראיינו,

נ

רג סר בו  מ
ל מקומו א פ ר ל

 מקומו על ויתר כורג יוסף שר־הפנים
 ל• לחברו לענייני-כיטחץ כוועדת־השרים

רפאל. יצחק שר-הדתות מיפלגה,
 לקבל אמור בורג היה במפד״ל הרוב סיעת כאיש

 אולם זו. בוועדה למפד״ל שהוקצה האחד המקום את
 רפאל, כלפי רצון־טזב של מחווה לעשות העדיף בורג

 ניסיונות נוכח ביניהם, הקשרים את להדק במגמה
 הוותיקה ההנהגה אנשי בין לסכסך המפד״ל צעירי

במיפלגה. בורג של מנהיגותו את ולערער

רר יהיה קו?  בו
בגוש״אמווים

 שנחשב מי קוק, הכהן יהודה צכי הרב
 והפה המפד״ל של התורנית כסמכות כעבר
 כו־ יהיה כיותר, החריפים ממתנגדיה אחד

 המפד״ל צעירי כין שנפלה במחלוקת רר
גוש-אמונים. אנשי לכין

בדבר אלה, גופים שני בין שנערכו בבירורים

שהטל אחרי כו כעדה דיין של חמתו
 דויד לשעבר, הרמטכ״ד את ריאיינה וויזיה

 אד מפורשים דכרים כראיון שאמר אלעזד,
 שר־ה* של המיניסטריאלית אחריותו רות

כיטחון.
 זה, ראיון על ביותר חריפה בצורה התבטא דיין

 בטלוויזיה. להתראיין עוד יסכים לא מעתה כי הודיע
ה״חרם.״ על מלגלגים הטלוויזיה ,אנשי

ה הצנזורה ל ס פ
טלוויזיוני דיווח

 על שר־הביטחץ בפני תתלונן הטלוויזיה הנהלת
 של שרירותית צנזורלית כפסילה בעיניה שנראה מה

 לפני ששלח בכתבה הוא המדובר טלוויזיונית. כתבה
 אחימאיר, יעקב בוושינגטון, הטלוויזיה בתב שבועיים

בוושינג צה״ל נספח של השגותיו פורטו בה ואשר
 8ה־ מאורעות לגבי אח, (״ברו״) אברהם האלוף טון׳

 ועדת חקרה שאותו המילחמה יום ,1973 באוקטובר
אגרנט.

צירוף וידחה
לטלוויזיה עיסוואים

ה לכתבי מייועד שהיה לטלוויזיה, קורס־ההסבה
 בשבוע להיפתח עמד ואשר בישראל היומית עיתונות

בלתי־מוגבל. למועד נידחה שעבר,
ה מבכירי כמה להשתתף עמדו כקורס
 זאב הכר, איתן כמו כישראל עיתונאים

ה שמחלקת לנדרס, וישראל דן אורי שיף,
אליה. למשכם חשכה בטלוויזיה חדשות
הטל עתה נתונה שבהם הכספיים הקשיים בשל

ש והעיתונים, זה בשלב קורס־ההסבה בוטל וויזיה׳
לרווחה. לנשום יוכלו עיתונאיהם, מפרישת חששו

חידוש יבקשו
חת עדות

 של מישסטו בהתחדש החמישי, כיום
 ארץ־ ״כנק מנב״ל שהיה מי כן־ציון, יהושע
 עורף־ פרקליטו, יבקש בריטניה״, ישראל

 המפ־ של עדותו חידוש מירון, אליהו הדין
חת. מאיר קח־על-הכנקים,

 ועדת־שמגר בפני חת של עדותו כי טוען מירון
ה בפני דבריו וכי בבית־המישפט, מעדותו שונה
לבן־ציון, יועילו וועדה
 ביום יחלו הבקשה, את בית־המישפט ידחה אם
 של מצבו על רופאים של עדויות בשמיעת חמישי

 הלבד־ פרופסור של עדותו תוגש היתר בין בן־ציון.
בירו בהדסה מחלקת־ריאות מנהל שהיה מי שטדט,
 תוחלת־החיים בדבר חמורים מימצאים המכילה שלים,

בן־ציון. של הצפוייה

ענזדוז־ענר,
צבא■ ציוד סבור

 ל- כדמי-עמלה שולם דולאר מיליון 14 של סכום
הסקנדינ הארצות אחד תושב ישראלי, סוכן־ציוד

ישראל. שילטונות על-ידי ביות,
 בחוגי נחקרת דמי-העמלה תשלום על הידיעה

 ממשלת כוונת כנגד המוחים בתל-אביב, סובני־הנשק
דיווחיהם. את להגביל ישראל

״אל־על׳י בין סיכסוד
ראנם״3זוא״ר־1

 פראנס״ ״אייר חכרת־התעופה תוכנית
 כוטדה, לישראל משווייץ מגביל קו לפתוח

״אל־על״. התנגדות כגלל
ואל־ אייר סוויס חברות רק לישראל טסות כיום

 קו לפתוח ביקשה פראנס אייר וז׳נווה. מציריך על,
השווייצי. לגבול הסמוכה צרפתית עיר מלימוד,
 חלק לקבל פראנס לאייר מאפשר היה החדש הקו

 את לפתוח על־מנת משווייץ. לישראל הטסים מן
 קו ולקבל לכד, להסכים אל־על על היה החדש, הקו

 ברגע אל־על, של התנגדותה מקום. לאותו משלה
 פראנס שאייר לאחר התוכנית, את ביטלה האחרון

הקו. של לפתיחתו התבוננה בבר

ר פ  של ס
אל־־אסמר פחי

 עומד מישראל ערבי מגורש עוד
 סוזי הוא המחבר בחו״ל. ספר להוציא

ש מלוד, ועיתונאי משורר אל-אסמר,
 תקופה שישב אחרי הארץ מן גורש

 ששמו משום מינהלי, כמעצר ארוכה
פראי. אירגון של במיסמן- הוזכר
 יהיה כאנגליה, שיופיע סיפרו, שם

 מותח הוא כישראל.״ ערבי ״להיות
 מדינת-יש- מיכנה על חריפה ביקורת

חילו דו-לאומית מדינה ותובע ראל,
נית.


