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 הסכימה ישראל
למחווה

 הסכימה לא כאילו ממשלת־ישראל, שרי הודעות
 אינן תעלת־סואץ, פתיחת עם מחווה לשום הממשלה

נכונות.
 שר-הכיטחון באמצעות הודיעה ישראל

 פתיחת אחרי ימים במה כי פרם, שימעון
 בקו כוחותיה של דילול תעשה התעלה
יש כמחווה ייעשה הדילול כסיני. הקידמי
המצ כצד האזרחיים החיים להחזרת ראלית

לתיקנם. החזית של רי

השבוע ■שזב רביווביץ
 באר- שהותו את יקצר רבינוביץ יהושע שר־האוצר

יקו הביקור זה. שבוע בסוף ארצה ויחזור צות־הברית,
הנו הביקור מן כלשהו הישג חוסר בגלל גם צץ

 להקמת ספיר קבוצת מצד הגובר הלחץ בגלל וגם כחי׳
מפא״י. חטיבת

מש אבו אבא של הפומבית ההתקפה
 גלוייה הכרזת־מילחמה השאר, כין משת,

 סביב המאוגדת מפא׳׳י, ותיקי קבוצת של
ניס בגלל באה הקבוצה התעוררות ספיר.
 גיזכר■ למנות רכינוכיץ—רבץ קבוצת יונות

 בידי זה תפקיד היה בה עד משלה. מיפלגה
ספיר. קבוצת

 !,רב הלשין: דיניץ
וטר*״ט1ד קשור

 הזהיר דיניץ, שימחה בוושינגטון, ישראל שגריר
מי מפני מאיר, גולדה לשעבר, ראש־הממשלה את
 הדבר בממשלתה. כשר־ביטחון רבין יצחק של נויו
 עמד דיין משה כאשר אשתקד, אפריל בחודש היה

 גול- של בממשלתה שר־הביטחון מתפקיד להתפטר
 במיברק מקומו. את לרשת מועמד היה ורביו דה,

 בסירטי- כי דיניץ, טען לגולדה, מוושינגטון ששיגר
 ווטרגייט, לפרשת הקשורים ניכסון, הנשיא של ההקלטה

מת הגילוי בפרשה. מעורב שהיה כמי רבין מוזכר
אלה. בימים לאור שיצא היורש, בספר פרסם

שיצ לכד הגורמים אחד היא זו עובדה
ב מעורב הוא בי כדיניץ חושד רבין חק

כראש-ממשלה. מעמדו תחת חתירה

אפשרות
אלופים לעיטור■

המאפ חוק־העיטורים, את לשנות האפשרות תיבדק
 אומץ- שגילו ללוחמים רק עיטורים להעניק כיום שר
האוייב. פני מול עילאית וגבורה הקרבה לב,

 עיטורים הענקת שמנעה היא זו הגבלה
 ואג■ במפקדי-אוגדות בכירים, למפקדים גם

לעיטורים ראויים היו שמעשיהם שי־מטות,
 פני מול בוצעו לא אכל ולציוניפ-לשבח,

 קיימת ופחפ״קיס. כמיפקדות אלא האוייב,
להם. גם עיטורים מתן לאפשר מגמה

היר1ה מ׳ אח
הרצוג? ח״ם
 (מיל.) אלוף באו״ם, ישראל של המייועד שגרירה

הצ כאשר ממשלת-ישראל את הפתיע הרצוג, חיים

הקונ על פרוטר דויד של השתלטותו אחרי היר,
 מפני מראש הזהיר כי ביוהנסבורג, הישראלית סוליה

 בעת כי טען הרצוג זה. איש־ביטחון של אישיותו
 פרוטר מונה במסע־הרצאות, בדרום־אפריקה ששהה

 הבלתי־שפוייה, בהתנהגותו הבחין ואז כשומר־ראשו,
ל בדיקה נעדכה זו הצהרה כעיקכותמפניה. והזהיר

 ניסיץ נעשה הרצוג. של האשמתו אימות
 מימצאי מראש. הרצוג הזהיר מי את לגלות

שהש מה את השמיע לא הרצוג :הבדיקה
 או ממלכתי מוסד באוזני פרוטר על מיע

 את אמר הוא כלשהי. ממלכתית אישיות
לכנו-שלו. כסך־הכל הדברים

 גם גורש פרוטר
הד״א טהטישטרה

 שהשתלט המטורף פרוטר, דויד כי מסתבר עתה
 בשל שוחרר ביוהנסבורג, הישראלית הקונסוליה יעל

 שחזר אחרי קצר זמן מצה״ל. רק לא הנפשיים ליקוייו
היש בקונסוליה כקצין־ביטחון שגויים ולפני מישראל,

 מיש- של המייוחדים לכוחות פרוטר התנדב ראלית,
די לצורך שהוקם חיל־מתנדבים דרום־אפריקה, טרת
 נזרק שבועות מיספר אחרי כושים. של מהומות כוי

סיבות. שתי בגלל משם
ס, הוא כי טענו מפקדיו ס א

 כנשק להשתמש השש ״חולה־ירי״, כלומר
 כנפשו. בלתי-יציב הוא ובי הזדמנות, ככל

 באיש־כי■ פרוטר של קבלתו על האחראים
התנד על כלל ידעו לא כשגרירות טחון
 מיחידה סולק שבגללן הסיכות ועל זו, בותו

זו. מיוחדת

 לפקידי □ ,השק יבוטל
טישרד״הביטחון

 טובות■ עד והחקירות הבירורים במהלד
 מערבת-הביטחון, עובדי שמקבלים ההנאה,

 כל כי מסתבר תמוהה. עובדה התגלתה
ל מהזכות נהנים מישרד-הכיטחון פקידי
 ניכרת, בהנחה כשקי׳ם, חופשיות קניות
 שי- ואנשי שוטרים חיילי־צה״ל, כמו ממש

רותי-הכיטחון.
עוב של לשכרם סמוייה תוספת המהווה זו, הטבה

 פקידי־ממ־ מצד תערומת עוררה מישרד־הביטחון, די
 מישרד- פקידי העדפת על קובלים הם אחרים. שלה

 מיש- עובדי כמו בדיוק ממשלה פקידי שהם הביטחון,
 ייתכן בשק״ם. מוזלות בקניות אחרים, רדי־ממשלה

 מישרד־הבי- פקידי של זכותם תבוטל מכך שכתוצאה
בשק״ם. לקנות טחון

 שחיתות על טענות
השחורים כסוחרים

 ולצו השחורים הפנתרים תנועת לפירוק בקשה
 בבית- עתה נדונה וחבריו, כהן שלום נגד מניעה

ההסתדרות. של ובוועדת־הביקורת יהמישפט
 המועמד שהיה מי ובראשם המגישים,

 ככקש■ טוענים לכנסת, הפנתרים של 3 מס׳
לצור- וחפר,ישו העלימו וחבריו כהן כי תם

 החרים שרון אריק
הצל״שים טכס את

 ההזמנה את החזיר שרון אריק
 חלוקת כטכס להשתתף לו שנשלחה

 אלו־ בבל הוזמן אליו עיטורי-הגכורה,
 הימנעותו צה״ל. של פי-המילואים
 הפגנתית, היתה כטכס מהשתתפות

 להזמנה שצירף כמיכתב נומקה והיא
 שעי• פך על מחאה :הנימוק שהחזיר.

 על-ידי ללוחמים נמסרו טורי־הגכורה
 ונחלה חלק להם היה ״שלא אנשים

 העיטורים יום־הביפורים.״ כמילחמת
 שימעון שר-הכיטחון על-ידי נמסרו

גור. מרדכי רכ-אדוף והרמטב״ל פרם

 מכספי לירות אלפי מאות הפרטיים כיהם
 שנתרמו גדולים סכומים זה וככלל התנועה,

כארץ. בעוני למילחמה ״ל כהו
 בקשת לפי בבית־המישפט הדיון נידחה השבוע

כספים. לאיסוף לחו״ל לנסוע עליו כי שטען כהן,

על כועס■□ האיראני□
ישראל עיתונות

לאחרו הביעו איראניים פקידי-ממשלה
 באכד שנמתחה הביקורת על תרעומת נה

שנק הצעדים על כישראל צעי-התיקשורת
 בעיראק. למרד־הכורדים כיחס איראן טה

ה בהפקרת האשמתם על מוחים האיראנים
העיראקי. הצבא כידי לטכח-עם כורדים

 כי חודשים, מיספר לפני עוד ברור, היה לטענתם
 על גדולה במיתקפה לפתוח עומד העיראקי הצבא

מותי היו שלא ובהיקף בצורה הכורדיים, המורדים
 השאה בפני עמדה זה במצב סיכוי. כל להם רים

 מילחמה שפירושה פעילה, צבאית מעורבות הברירה:
כור שיותר כמה להציל ניסיון או בעיראק, גלוייה

 הסכם תוך השנייה, באפשרות בחר הוא מהטבח. דים
כור רבבות בכך הציל האיראנים ולדעת עיראק, עם

מטבח. דים
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1113לא הססיקו לא
 הראיץ נגד שנשמעו הטענוח אחת

 זו חיתה ל״מעריב״, אבן אבא שנתן
 מאיר העבודה, מיפלגת מזכיר של

 דע• את הביע לא שאכן בך עד זרמי,
 מעל-גבי אלא מיפלגתי, בפורום זו תו

העיתונות.
.למקו השבוע בתחילת גילה אכן

 אותם בדיוק לומר עמד הוא כי רביו
 תאה■ העבודה מיפגת כמרכז דברים

 רק הנואמים. ברשימת נרשם ואף רץ,
 בי לאבן הודיע עצמו שזרמי אחרי

 דקו^, 10מ- יותר לדבר לו ירשה לא
נאומו. את אכן ביטל

בן־־שחר דפי ההטבות
 על פליאה מביעים כן-שחר ועדת חוגי

 לעצמם שתובעים ההטבות נגד הנערד המסע
 להם שהיה הפטור ביטול עם התעופה עובדי

נסיעות. ממם
 בשנתיים כי יסודי כעיקרון קבעה בן־שחר ועדת

 כל תחול לא מסקנותיה קבלת לאחר הראשונות
 ביטול עם עתה, העובדים. של בתקבולים ירידה
 פועלים הם התעופה, לעובדי ממס־נסיעות הפטור

 על שמירה ודורשים בן־שחר, למסקנות 'בהתאם
הנקי. שכרם

 ב■! ■שיר קשר
דרהייט הטפכייל

 השחיתות בפרשיות המישטרתיות החקירות במהלך
 הממשלה, של שונות בזרועות שנחשפו האחרונות,

 רב־ניצב המישטרה, מפכ׳׳ל בין ישיר קשר נוצר
 תוך רבין, יצחק ראש־הממשלה לבין רוזוליו, שאול

 והיועץ־המישפטי הילל שלמה שר־המישטרה עקיפת
שמגר. מאיר

 — וקיבל — ביקש רוזוליו בי מסתבר
ישי בצורה מישטרתיות לחקירות אישורים

 השיג• הרישמית בפרוצדורה ולא מרכין, רה
רתית.

תרום מינו■
הר־אבן לאלוף
 מה- מנהל הר-אבן, אלוף (מיל.) סגן־אלוף

 מינוי־ קיכד כמישרד-החוץ, לקת־ההסכרה
 כשעת לדובר־צה״ל כפוף יהיה שדפיו חירום

 ענייני על ממונה יהיה הר־אכן מילחמה.
בתקוסת־חירום. צה״ל של ההסברה


