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להב ראש-הממשלה יועצי של מאמציהם

 עיטורי* חלוקת בטכס השתתפותו את טיח
 מילחמת לגיבורי השבוע שיוענקו הגבורה,

 הטכס מלבד בתוהו. עלו יום־הביפורים,
 שרי■ כל בהשתתפות הנשיא, בכית שייערד

ה הכוכב שר-הביטחון יישאר הממשלה,
בטכסים. יחיד

 רק זכאי צה״ל של הפרוטקול פי על כי הסתבר
פומ במעמדים וצל״שים עיטורים להעניק הרמטכ״ל

 השתתפותו את גם להבטיח דרך נמצאה ולא ביים,
בטכסים. לשר־הביטחון, בנוסף רבץ, של

מה ב מהו י ב  ס
ם סו ר צל׳ פי שים ה

 מאחרי השבוע התחוללה רבתי מהומה
 בארץ, אמצעי־התיקשורת של הקלעים

ה עיטורי זוכי של הפירסום ליום באשר
והמופת. העוז גבורה

 רק יופיעו בעיתונות הפירסומים כי נקבע תחילה
 העיטורים. הענקת אחרי יום השבוע, השישי ביום

 יזכו מכך כתוצאה כי בטענה כך על עירער מעריב
היו והעיתונים ראשוני בפירסום והטלוויזיה הרדיו
יקופ המאורע, לרגל מיוחדים מוספים שיוציאו מיים,

 אנד הטלת על עמדו עיתוני־הבוקר בעלי אולם חו.
 משום שישי, ליום עד בעיתונות הפירסום על בארגו
 במו־ הגבורה סיפורי .את לפרסם יותר נוח להם שהיה

הקרובה. ספי-השבת  חלק נטלו כה רבה, התרוצצות אחרי
הוח העיתונים, ועורכי יועציו שר-הביטחת,

 בד■ החמישי, ביום הפירסום את להתיר לט
העיטורים. הענקת עם בבד

? ב א  בין מ
ר בי ץ ס צי ד דדו

 עזרת על המזעזעים הגילויים שפע
לאחרו המגיע הליכוד, למיפלגות הסוכנות

 יושב-ראש בץ הקרע מן נובע לעיתונות, נה
 ספיר, פינחס היהודית, הסוכנות הנהלת

הליכוד. איש דולצ׳ין, אריה לגיזברה
 — רסקו להסתבכות אחראי בדולצ׳ץ רואה ספיר
 לעבור מוכן ואינו באיראן, — לסוכנות השייכת

 גיזברות את דולצ׳ין ניהל בה הצורה על לסדר־היום
 מאפשר ספיר של הפיננסי ניסיונו כה. עד הסוכנות

 היושב־ראש בתקופת שעשה הגיזבר, עם להתמודד לו
עיניו. כראות פינקום, אריה הקודם,

ת ת בי ב ש ע ה ר ל מ ר ב
 רמלה בכלא מינהליים אסירים קבוצת

 שיל• שבועות. שלושה מזה רעב שובתת
ומש הפרשה, את משתיקים הכלא טונות

 האסירים את להאכיל כדי בכוח תמשים
 הם השובתים ראשי הא!?. דרך בצינוריות

 ואיכרהים דהמשי אחמד אגכריה, רסאן
 קרוב בכלא יושבים השובתים כל ג׳אנאיים.

ללא־מישפט. לשנה

ש אגמון ק ב שור מ אי
 מתפקיד יפרוש כי הודיע אגמון שאברהם למרות

התק על והממונה ביוני, 1ב־ מישרד־האוצר מנכ״ל
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 הנייר מחירי של התלולה העלייה
 שוב חייבה האחרונים בשבועות

השבועון. במחיר מתונה עלייה
 הקוראים כי מקווה הזה״ ״העולם

בהכנה. לכך יתייחסו

 אגמון אין במקומו, התמנה כבר גפני ארנון ציבים
הבינ החברה מנכ״ל לו, הממתין לתפקיד לעבור יכול

לפיתוח. לאומית
 הממשלתית לוועדה פנה אגמץ :הסיבה
 מתפקיד לעבור אישור לקבלת המיוחדת
 לא-ממשלתית בחברה לתפקיד ממשלתי

 החוק לפי האוצר. כמנכ״ל טיפל שכענייניה
 שבה בחכרה לעבוד הרוצה פקיד על הקיים
 שנתיים להמתין בממשלה, כהיותו טיפל

אי מבקש לחכות, רוצה אינו אגמון לצינון.
לכד• מיוחד שור
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 מיכרז השבוע יוציא מישרד־המיסחר-והתעשייה
 מיס־ הוציא שלא לאחר קפוא, כבד טון 800 לייבוא

 כמה המיכרזים: לחידוש הסיבה שנה. משך רזים
 לבג״צ יפנו כי הודיעו המוחזקים בשטחים ייבואנים

 קפוא כבד לייבא להם להתיר המסרבת הממשלה, נגד
כשר. לא

כשי הייבוא חידוש כי מקווה המישרד
 במיכרז לפסול לו תאפשר המיכרזים טת
לא-כשר. לכבד הצעה כל

 את להגדיל כדי הייבואנים מתארגנים בינתיים
 שלא החליטה שהממשלה אחרי המייובא, הכבד כמויות

 נחמיה הייבואן הקפוא. הכבד מחירי את להעלות
 הסכמים על לחתום לארצות־הברית יצא לחוביץ
 רוצים הייבואנים מאי. מאמצע כבר כבד לייבוא
 הכמות לעומת לחודש, כבד טון 400 עתה לייבא

כה. עד שהביאו טון 250 של

ת שו ט הר קו  תנ
ם עי צ מ א ד ב ג הברון נ

 ל״חכרה הודיעה הרשות-לניירות-ערך
 אם מישפטיים בהליכים תפתח כי לישראל״

 מינואר התחייבותה את החברה תקיים לא
 כספיים דינים־וחשבונות ותפרסם השנה,
התגל בו המועד ,1974 לספטמבר נכונים

צור. מיכאל פרשת תה
 שהדו״חות לרשות־לניירות־ערך שהתברר לאחר
 לישראל החברה כי תבעה היא נכונים, היו לא שפורסמו

 הדבר כי הבטחה וקיבלה אמיתיים, דו״חות תפרסם
 יודעת אינה לישראל החברה הנהלת בינואר. יבוצע

 במיסמכים לכלול עליה שיהיה כיוון לעשות, מה
עשה כאשר רוטשילד, הברון של מעשיו פרטי את

ה ל ב ה ח רינ א מ ב
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 למערכת התקשר אלמוני מודיע
ש היאכטה, כי והודיע הזה״ ״העולם
הוש התל־אביבית, במארינה נפגעה

במעשה-חבלה. חתה
 מפני החבלה בוצעה המודיע, לדברי
 של במיבצע השתתפה שהסירה

 סיכסוד־העבו- בשעת הפרת-שביתה
 אילת־אשקלון, צינור-הנפט בקו דה

שעבר. בחודש

 25 לו לשלם פרטי, באופן צור מיכאל עם הסכם
תמו שילם לא וכאשר יעוץ, עבור לשנה דולר אלף
 בו הנימוק עבורן. שולם כאילו שנרשמו המניות רת

סי הוא הפירסום לדחיית לישראל החברה משתמשת
עלי יחתום שטיינברג עוזי רואה־החשבון כי רובה

 סומר־ רואה־החשבון יהיה החותם כי ורצונה הם׳
 רואי־החשבון של הישראלי הנציג שהוא חייקין,

 מישרד באמריקה, רוטשילד הברון של הפרטיים
לייטרסדורף.

ה יוד׳ א רי ל
ר עומד ר ח ת ש ה ל

הביס של בעליו לריאה, (״יוז׳י״) יוסח
 בתל־ דיזנגווש ברחוב ״פורטדריקו״ טרו

ש אחרי מאסר שנות לחמש שנידון אביב,
 עומד באיומים, סחיטה כאשמת הורשע

 שליש לו שינוכה אחרי ממאסרו, להשתחרר
טובה. התנהגות בעבור המאסר מתקופת

ף ר טו מ ר ה בי  ה
ת ה א ל ש מ מ ה

 שהשתלט האיש פרוטר, דויד
 נגיוהנמבו הישראליית :, :הקונסוליה

 אג• למזממ&זט*:*וגי:גטידופד וגרט
וגהן^לתד־ של^^טרות פציעתם שיש,
̂: ״•־•*־ ״*״־׳• את :שלם

י; !נ,. ישראל :ממשלת
 או הוטל המטישה כ^מהלד במשד

 ששדה- המטיהף, של תביעתו על פזל
 נפשיי״ ליקוייש: ::בגלל:: מצה״ל <:דה

 •תב׳ את ידעה שהממשלה למרות
 ה! החטיפה. אחרי קצר זמן תיו

אל• אז שחיו החוטפים, כי ידעה שלה
 להיפגש תופעום• ;היה,
 לשוהה כדי רבין יצחק ראש-הממשלה

6:השחימומ::א על ימו  ממדי*׳ שטה#
 לפדט* :.חששה •• אולס ת-ישראל,״

׳ ' , זוי ממיטה

 מחוז מישטרת נערכת יוז׳י של שיחרורו לקראת
 אנשי בקרב תסיסה של אפשרות לקראת תל־אביב

 על מעשי־נקמח, וביצוע בתל-אביב התחתון העולם
 התחתון העולם איש אשרוב, אילן של הירצחו רקע

 במהלך פעם לא ושאוזכר שנים, ארבע לפני שנרצח
יוז׳י. של מישפטו

ף ל ח ל ו ה מנ
לעם״ באמנות

 צפריר לעם״, ״אמנות האגודה מנכ״ל
 אחת שנה כתום מכהונתו יוחלף עינבר,
זה. לתפקיד מונה מאז בילבד

 משתתפים בה עותומנית, אגודה היא לעס אמנות
אמרי—ישראל התרבות קרן מישרד־החינוך־והתרבות,

 תיאטרון מופעי להביא שמטרתה וההסתדרות, קה
ועיירות־פיתוח. ליישובי־ספר ואמנות

 הדדיות טענות היו לעם אמנות ולאנשי לצפריר
 האחרונה. השנה במשך האגודה ניהול דרכי על

 פרוסט, יוסי זה לתפקיד ימונה עינבר של במקומו
תי איש האחרונות השנים ובמשך שחקן, בעבר
בימות. אטרון

ט לי ק  גאון של ת
ד הופיע ר פ ס ב
יש עם יחסים מקיימת שאינה בספרד,

 התיז■ כניסת את לאחרונה ושאסרה ראל
 לתחומה, הישראלית הפילהרמונית מורת
גאון. יהורם של תקליט החודש הופיע

הספר הרומנסות תקליט של העתק שהוא התקליט,
 םי.בי.אס. חברת על־ידי יוצר בישראל, שהופיע דיות

 התקליט עטיפת על גאון. של ידיעתו ללא הספרדית,
 עקומי- יהודים של ציור אנטישמית: תמונה מופיעה

האחו צידה על אולם בביתם. בחלפנות העוסקים חוטם
 יהורם של תמונתו התפרסמה התקליט מעטפת של רי

 זלצר, דובי הישראלי המלחין מגן־דויד. בתוך גאון
 בפני מוצג בספרדית, המושרות הרומנסות את שעיבד
זלצר״. כ״דון הספרדי הקהל


