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אוז: ד א ם ס אלי שר  הי
ם איום אוחוו! מביוי

הערבים,״ את להבין מסוגלים אינם ״הישראלים
אי מבקרים באוזני אל־סאדאת אנוואר הנשיא טען

ליבו. את שפך שלפניהם רופיים,
על־ הישראלים בבולים הנשיא, לדכרי

וה הערכים, על הקדומות דיעותיהם ידי
 עם שלום לעשות להם מאפשר אינו דבר

הערכים.

א ס מוו׳ א  - קד
ר בו אל גי ר ש י

 הבא בשבוע שיוענק הגבורה עיטור מקבלי בין
גבו מעשי שגילו ללוחמים העיטורים חלוקת בטכס

 (מיל.) סרן גם יהיה יום־הכיפורים, במילחמת רה
בעצ שלחם סרפאום, על הקרב גיבור קדמוני, אסא

 תנועת- מראשי ושהיה שלם, מצרי גדוד נגד מו
קד המילחמה. מחדלי בעיקבות ־שהתעוררה המחאה

 השר של להתפטרותו אישי מאבק גם ניהל מוני
למחדל. האחראים אחד את ראה שבו בר־לב, חיים

קד אסא של כקשתו את שדחה צה״ל,
 לו יעניק לשירות־קכע, שוב להתגייס מוני
קד כיותר. הגבוה עיטור-הגכורה את עתה
 שלנו״, ״ישראל התנועה מראשי שהיה מוני,

מחוסר־עבודה. הוא בינתיים, #והתפרקה

ם ת מידווה ג לגו פ טי  ה
כ 3מ ק ■0 אל ס שר י

ה מילווה כי המדינה מבקר של גילויו
האש מכספי ניתן למיפלגותיה הסתדרות

והבי ישראל, כנק של לייצוא המכוון ראי
בסי מעמידים כד, על שמתח החריפה קורת

 הגדולות המיפלגות תוכנית את שאלה מן
עבורן. הקונסולידציה למילווה

 בערבות הכסף, את ללוות מתכוונות המיפלגות
 אשראי אותו מכספי הבנקים, ובאמצעות המדינה

להל היחידי המקור זהו ישראל. בנק של מכות
הבנ ההלוואות את שיחליף זולה, בריבית וואות
המיפלגות. של הרגילות קאיות

ת שח■ פגנו  ה
ד ח א אי ב מ ב

 משד להפגנה להצטרף מוקד סיעת סירוב
 במאי, כאחד אירגוני־השמאל כל של תפת
כפולה. לצעדה הביא

 הפגנה תתקיים בבוקר ושלושים עשר בשעה
וח אק״י ברית־השמאל, שי״ח, רק״ח, של מאוחדת

 תצעד אחר־הצהריים שלוש ובשעה שונים, ברים
המ להפגנה להצטרף סירבה מוקד מוקד. תנועת

 בסוף לצעוד מוכנה היתה שרק״ח למרות שותפת,
הראשון. המקום את למוקד ולתת ההפגנה

ר טיסות ב ש ה
א רו1י<ו ד

טיסות־שכר, ותתיר עד אל־ חברת תיכנע אם גם
 מחיר התיירות. ענף בעיות את הדבר יפתור לא

 קבוצתיות טיסות במחיר המרכיבים אחד הוא הטיסה
 מעולים מלונות זולות, שכר טיסות על המבוססות

 המלונות של המכריע החלק סיורים. ותוכנית זולים
 סיכוי כל ואין כוכבים, 5ר־ 4 בדרגת הוא בישראל

תיי על־ידי הנדרשים למחירים יתאימו מחיריהם כי
 נוהגת העולם ברחבי זאת תיירות .השכר. טיסות רי

 המקבילים כוכבים, 3ו־ 2 של בדרגה מלונות לקבל
אצלנו. כוכבים 4 בני למלונות בטיבם באירופה
 תיירים רבבות השכר טיסות יביאו אם

 אין רהלינם, היכן אין בי יתברר נוספים,
 ואין עבורם, נמוכים כמהירים מיסעדות

עבורם. זולות תוכניות-סיור

ה מ ח ל מי ל ה ע
מ ר ע ״ ל צ ה

 מאמצים נעשים הקלעים מאחרי
ראש• של השתתפותו את לאפשר כרי

 כאחר לפחות רבץ יצחק הממשלה :
 לגיבורי להענקת.דגעיטורים הטכסים
ב שייערכו יופ-הכיפוריס, מילהמת

הבא. שבוע
 כי לתדהמתם, נוכחו, רבץ יועצי

 יום במשך שייערכו הטכסים, בכל
שדייהכיט־ רק. להופיע אמורים שלם,

 מרדפי והרמטב׳* פרס שימעון חון
מראש- מוחלטת התעלמות מוח גוי/

 •המל מיסיון נראה הדבר הממשלה״ 1
■האירוע. כמרכז פרם את להעמיד כוון ׳::
 אמצעי-הי ככל נרתכ ככיסוי שיזכה §

וכעולם. כארץ תיקשורת

כי ד ר ר מ ד קי
ל י י ה צ ל

לפ שנידץ מי קירר, מרדכי(״מוטקה״)
שהוא אחרי מאסר שנות 20ל- שנה 18 ני

 כעת חמורה עבירה כביצוע והורשע שם
 לאומית, בשליחות רישמי תפקיד שמילא

 שריצה אחרי שנה לפני מהכלא ושוחרר
מבו כתא שנים שבע מהן מאסר, שנות 17
לצה״ל. גיוס לביקורת להתייצב הוזמן — דד

לפר משר־הביטחון שעבר בשבוע שתבע קידר,
 ומישפטו, מעצרו נסיבות על רישמית הודעה סם

 במים־ ,לבדיקה להתייצב נקרא כה, עד חסויות שהיו
 שהיו גיוס גיל בני לגבי המחודשת הביקורת גרת

צבאי. משירות כה עד משוחררים

ר טוביה ע 5יו״יורנ1ל ס
 לחופשה■ לצאת העומד סער, טוביה

 עתה מנהל בטלוויזיה, מעבודתו ללא-תשלום
 חיים <מיל.) אלוף עם מתקדם משא־ומתן
 דובר תפקיד קבלת על הרצוג, (״ויוויאן״)

לאו״ם. ישראל מישלחת
ומו פניו על הועדף ניסן שאלי מכך נפגע סער

לה והצליח בוושינגטון, רשות־השידור כשליח נה
הרשות. במיסגרת שלא בחו״ל תפקיד לעצמו שיג

מן על דיון קרג
 דיון לדרוש החליטו חברי-כנסת מיספר

 עבודתה נוהלי על בכנסת המערך כסיעת
 ראש־ של התנהגותו ועל ועדת־הכספים, של

קרגמן. ישראל ״כ ח הוועדה,
 שחל משה קורן, דויד גרשוני, צבי חברי־הכנסת

 דיון קיום על תוקף בכל עומדים רונן, ואליעזר
לקיימו. לא קרגמן של דרישתו למרות זה, בנושא

 לבקשת בניגוד המערך, סיעת תדץ הבא בשבוע
שהת השחיתויות בנושא רבין, יצחק ראש-הממשלה

גרשוני. על־ידי יוזם הוא שאף דיון — לאחרונה גלו

ה ס סי ד ת ג הרד״! ו
הצ כנגד תסיסה התעוררה חברי־הכנסת בקרב

פרלמנ מישלחת בראש הרליץ אסתר ח״כ של בתה
 המיש־ בראש לגרמניה. בקיץ לצאת העומדת טרית,

ול ז״ל, פיינרמן עוזי ח״ב לעמוד היה צריך לחת
 בכנסת, המערך סיעת ראש בתמיכת פטירתו, אחר
הרליץ. של מינוייה על הוחלט ורטמן, משה ח״כ

 הב־ מיספר הודיעו זו החלטה כעיקבות
או וח״ב גז מתילדה ״ב ח ביניהם רי־כנסת,

לנסוע. סירובם על נמיר, רה

ת עוקפים ק א חו  ה
אלדורוט■ למען

 חכרת ראשי שעשו הראשון המעשה
 שלה, החדש היושכ-ראש תחת ״עמידר״

 עם לקנונייה יד לתת היה כן־ארצי, אפרים
מש לשלם כדי עופר, אברהם שר־השיכון,

 צבי הקודם, ליושכ-ראש והוצאות בורת
אלדורוטי.

 שלו כיועץ אלדורוטי את למנות החליט עופר
 אותן לקבל להמשיך תבע אלדורוטי הגליל. לאיכלוס

 נציבות התנגדה ולכך בעמידר, מהן שנהנה הטבות
תמ ענזידר עופר: שמצא הפיתרון המדינה. שירות

 תגיש וההוצאות, השכר את לאלדורוטי לשלם שיך
 החברה את שיפצה למישרד־השיכון, החשבונות את

החוק. של עקיפה הוא זה מעשה מקביל. בסכום

ת ת עיסקו שו שוד מ
ל במישחק■ ג ר דו כ ה

 מישחקי מכירת בתחום מתפשטת חדשה תופעה
ה משולשות, עיסקות בכדורגל: השונות הליגות
 בין אלא מתחרות, קבוצות שתי בין לא נערכות

קבוצות. שלוש
 אחת כדורגל קבוצת מתחייבת זו כצורה

 ולהעניק ליריבתה משחק כמיתכוון להפסיד
 כתמורה לקבל ליגה, נקודות שתי בכך לה

 שאינה אחרת, מקבוצה נקודות שתי אותן
 את הקונה לקבוצה ישירות להעניקן יכולה

המישחק.
 הנחקרת בזו, לעיסקה אפשרית דוגמה

 תל■ בית״ר קבוצת של מכוון הפסד :עתה
שב הבטחה תוך תל-אכיב, להפועל אביב

 תל־ בית״ר תזכה הבא המישחקים מחזור
ירושלים. הפועל על כניצחץ אביב

ירי בסכנת נמצאות התל־אביביות הקבוצות שתי
 היתה בתיקו, ביניהן המישחק את סיימו אילו דה.
 שכל כדי בלבד. אחת בנקודה זוכה מהן אחת כל

משח בשני נקודות בשתי לפחות תזכה מהן אחת
 במיתכוון הפסידה שבית״ר אפשרות קיימת קים,

 ירושלים, שהפועל ידיעה מתוך תל־אביב להפועל
 תפסיד הבא, במחזור להתמודד עומדת היא נגדה

 להעניק יכולה אינה ירושלים הפועל במיתכוון. לד,
 כיוון תל־אביב, לד,פועל ישירות הנקודות שתי את

ביניהן. המישחקים את סיימו כבר שהשתיים

ה טר ש מי ס־ סו
שוטר

 סוס- של כלכלתו תקציב בי מתברר
 לתקציב כימעט שווה ליום, מישטרה
 עד סוס להאכיל שוטר. של כלכלתו

 דמי־הבלכלה ואילו ליום, ל״י 10 לה
ל״י. ל־ע מגיעים שוטר של

ל ביותר הזולה החיה הוא הכלב
 3 רק עולה מזונו כמישטרה. החזקה

ליום. ״י ל
 ועדת־ כישיבת נמסרו אלה פרטים
 שר־ה• על-ידי הכנסת, של הכספים
הילל. שלמה מישטרה




