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 והמעמיד ומחמיר, ההולך המדיני המצב רקע על
נר מעמד, להחזיק רביו יצחק של יכולתו את בספק
בחירות. ללא הממשלה, להחלפת חדשה תוכנית קמת

 הממשלה חכרי שני הם התוכנית הוני
 משה הדחתם, עם השלימו שלא הקודמת,

 את למזג עכשיו ■המבקשים אכן, ואבא דיין
משו מדינית הפיכה לכצע כדי כוחותיהם

 :מטעמם לראשות־הממשלה המועמד תפת.
אלמוגי. יוסף

א הרימטכ״ל ל ל צ תנ ה
רי□1ה י□בפני

כאי לפיהן השבוע, שפורסמו הידיעות
(״מו מרדכי רב-אלוף הרמטכ״ל, התנצל לו

 כישראל כתכי־החוץ איגוד בפני גור, טה׳׳)
 היכה כה יוכל, ככפר שאירעה התקרית על

טלווי צלם איתן, רפאל פיקוד-הצפון, אלוף
מדוייקות. היו לא בראשו, זיה

 כת* עם לארוחת־צהריים נפגש אומנם הרמטכ״ל
בי־החוץ.
 על יתנצל שמוטה לכתבים, הובטח הפגישה קודם
 מוכן היה שמוטה מה כל אולם צה״ל. בשם התקרית

 שמה להבהיר רוצה ״אני היה: זה בנושא לומר
 מקווה אני צה״ל. מדיניות אינו יובל בכפר שאירע

 ושם שפה להבטיח יכול איני אבל שוב, יקרה לא שזה
כאלה.״ דברים יקרו לא

בהת זה נוסח קיבל לא כתבי־החוץ איגוד ועד
 לעיתו־ הכתבים מרבית דיווחו מכך כתוצאה נצלות.

 צריכים בישראל זרים ״כתבים אחיד: בנוסח ניחם
ב שוב, יועלה הנושא מכות!״ לקבל מוכנים להיות
 פרס, שמעון שר־הביטחון עם השבוע שתיערך פגישה

התקרית. על מלאה רישמית התנצלות תיתבע ובה

ה דני□ ע צ ה □ ב סו ר לפי
ספר־־נישומי□

ה לדיון הועלתה שוב כמישרד-האוצר
 שכו ספר־נישומים, שנה מדי לפרסם הצעה

 משלמי-ה- בל של הצהרות־ההבנסה יפורטו
 פורסם כזה נישומים ספר כמדינה. מיפים
גו ושימש החמישים, שנות כתחילת פעם,

הכנסה. העלמות מפני מרתיע רם
 לפרסם האחרונות, בשנים שהועלו ההצעות כל
 שרי-האוצר. על-ידי נידחו ספר־הנישומים, את מחדש
 באוצר גם נטייה קיימת הרפורמה, הנהגת עם עתה,

 פירסום את לחייב הכנסת, של בוועדת־הכספים וגם
ספר־הנישומים.

אבן י
ם שאין ה הופכין ל
 במרכז לעמוד עלול אבן, אבא לשעבר, שר־החוץ

 הנזגבית־היהודית־ה־ מראשי כמד. חדשה. שערורייה
 הוא כשר-החוץ כיהן שאבן בעת כי קבלו, מאוחדת

 ספריו, משני עותקים אלפי לרכוש מהמגבית ביקש
המגבית. פעילי בין אותם לחלק כדי וארצי, עמי  עדיין אדה מספרים עותקים אלף 25כ־

 כאכן כנידיורק, המגבית במישרדי מונחים
הופכין. לה שאין

ם הטייסים  מתבונני
ה ת בי ש רצינית ל

״אל־על״ טייסי מכינים וכצינעה כשקט
 כתולדות כיותר המתוחכמת השביתה את

 מסקנות כגלל צורך כה יהיה אם המדינה,
כן־שחר. דו״ח
חש קרן־שביתה הטייסים הכינו כבר השאר בין

בדב באו וכן מבנקים, הלוואות בעזרת גדולה, אית
 הפרת למנוע כדי בעולם, אירגוני־הטייסים עם רים

השביתה.

יחרימו ״אל־על״ טייס■
ח ״הארץ״ א
 נגד סנקציות נקוט אם שוקל אל־על טייסי ועד
 כ״עמדה הטייסים בפי שמוגדר מה על במחאה הארץ,
המיקצועי. למאבקם ומתנכלת״ עויינת למ הכנסתם על לאסור הטייסים כדעת

 מדי- הנרכשים ״הארץ״, גיליונות שד טוסים
 כמטוסיה לטסים וניתנים החברה על־ידי יום

לנוסעים. מהשירות כחלק

ק יחריד ב א מ  נול ה
ר כ ש ה ת־ סו טי

 רוב של בתמיכתם הזוכה קול, משה שר־התיירות
ל המאבק את להרחיב עומד בארץ, התיירות גורמי

 נשאר קול בידי לישראל. טיסות־שכר הנהגת מען
 עומד והוא השתמש, טרם שבו אחד, קלף עדיין

ה חברת־התעופה כי טענה הקלף: בקרוב. להציגו
 גם אלא המלונאות, לענף רק לא התפשטה לאומית

 אחד בעצמה משמשת והיא סוכני־הנסיעות, לענף
במדינה. הגדולים מסוכני־הנסיעות  נגדי, קלף ״אד־על״ כידי יש זאת לעומת

הנה למניעת המאזניים את להכריע העלול
ש כרגע החכרה, לטענת השבר. טיסות גת

 להיות חייבות יהיו הן טיפות־השבר יותרו
 רשאים יהיו ישראל אזרחי גם דו-סיטריות.

ב זולות. כטיסות־שכר זרות למדינות לטוס
 המטיילים שרוב להניח סכיר מכך, תוצאה

 כהוצאות, לחסוך שירצו לחו״ל, הישראליים
ל עלול זה גורם כטיסות־שכר. לטוס יעדיפו
 התרת מאשר יותר החכרה עד שואה המיט

לתיירים. טיסות־השכר

ת מימון לגו פ  מי
ת עו צ מ א ב

א ש די ב ה־ ר ב ח ה
 היא שבו הסכם, על חתמה הממשלה

 כהלוואה ל״י מיליון 10 שד סכום מעניקה
כתד-אביכ. קדישא לחברה

 אשר קדישא, החברה לבקשת .ניתנה ההלוואה
 שתהפוך הקרקע בעלי את לפצות שתצטרך טענה

שנ רווחים קדישא לחברת יש אומנם לבתי־עלמין.
ומהביטוח מהציבור כספים מגביית גדולים תיים

מנטית שערורייה  רו
ץ חו ה שרד־ מי ב

 לארץ להחזיר איים מישדד־החוץ
 מ- כאחת הבכירים העובדים אהד את

הדרו כאמריקה ישראל שגרירויות
 כפרשה הסתבך שהאיש אחרי מית,

 שהוא הישראלי, הנציג רומנטית.
אה כאשה התאהב לילדים, ואב נשוי
 זנח הוא עליו, הממונים לטענת דת.

ל ויצא תפקידיו, את מכך כתוצאה
ה אמריקה כרחכי ארוכים מסעות

אהובתו. עם דרומית,
אולטימטום: הוגש הישראלי לנציג

ל שיחזור או ידידתו, את שינטוש או
 האיש כי נראה מישפחתו. עם ארץ

 הדיפלומטית הקאריירה את העדיף
שלו.

מ ניכר חלק מעבירה החברה הנהלת אך הלאומי,
ב הקשורים ומוסדות לאנשים כתרומות זה הון

רשי את לסרסם מסרבת החברה מיפלגתיים. חוגים
ש עותומנית אגודה שהיא בטענה התרומות, מת

חשבונות. בפירסום חייבת אינה

טוח בי מי . או הל
שלם א י ש קדי ה־־ חבר  ל
ל עבור ר ב ט פ נ

 להסכם להגיע עומדות החכרות־קדישא
ה כדבר הלאומי, לביטוח המוסד עם חדש

 ככתי־העלמין הקכורה טכס עבור תשלום
שלהן.

 לקבל היא קדישא החברות של החדשה הדרישה
 מוכנות הן אך נפטר, כל עבור ל״י 1600 של סכום

 ל״י. 1500 של סכום על להתפשר
ל״י 450 הלאומי לביטוח המוסד שילם עתה עד

ד ח מפני פ
־־*ס ה

 נלקחת כירושלים הצמרת כהוגי
 מעולם עלתה שלא אפשרות כחשכון

האמרי שסוכנות־הכיון לכן: קודם
 לשינוי להביא עצמה על תקבל קאית

כייטראל. השילטון
מקו משני נובעות אלה מחשבות

וממשלת רכין כין העימות רות:
 את עתה המרעישים והגילויים פורד,

הסוכ בי המוכיחים ארצות־הכרית,
 שיל• להפלת רכות כארצות פעלה נות
 נוח שילטון ולהקמת כלתי-רצוי טון

 לפחות זה וכיכלל לאמריקאים, יותר
 דאשי־מדינות לרציחת תוכניות חמש

 כווייאט-נאם, דיאם בקובה, (קאסטרו
כקהי טרוחיו כאינדונזיה, סוקארנו

 מרבז*אמ־ ונשיא הדומיניקאית לייה
נוסף). ריקאי

 חברה־ מנכ״ל של טענותיו לפי נפטר. כל עבור
 לו לשלם הלאומי הביטוח חייב תל-אביב, קדישא

הנפ 7000 עבור ל״י מיליון 11כ* של שנתי סכום
 שאותו הקברים, מחיר את כולל אינו הכסף טרים•

עצמן. מישפחוודהנפטרים משלמות

שטיין ם ברנ  מחרי
ת אל א שר י

 המנצח המובהקים, ישראל מידידי אחד
 החליט ברנשטיין, (״לני״) ליאונרד והמלחין
ישראל. עם ״כרוגז״ לעשות

 הישראלי, הפסטיבל מנהל כי על נעלב ברנשטיין
 ההופעות מארבע שתיים ביטל פרופס, צבי אהרון

ה הנפתח בפסטיבל לערוך צריך היה שברנשטיין
 לידידיו ואמר מופעיו שני את ביטל הוא חודש,

גמרתי.״ ישראל עם ״אני כי הישראליים

ה ש רו ת- מ ח ל  מי
□ סל רו פוסט׳ ב״ג׳

ת מ ח ל מי נטו העורך, תפקיד על ירושה, ^
האנג בשפה ביומון האחרונים כימים שה

פוסט״. ״ג׳רוסלם לית,
ה עורך שהיה מי לוריא, טד של מותו אחרי

 זמנית, כעורכת מונתה אחדות, שנים משך יומון
 בן־דור, לאה לוריא, של סגניתו אחת, שנה למשך

שנה. כעבור לגימלאות תצא כי שהודיעה
הבי ובן־דור השנה, תסתיים הקרובים בשבועות

 של אחיו קימחי, דויד הפירסומאי את לעיתון אה
 מגמה מתוך קימחי, ג׳ון היהודי־אנגלי העיתונאי
 ארי המערכת, מזכיר אולם העיתון. לעורך שיתמנה

 כדי העיתון, של הוותיקים העובדים את אירגן רט,
 מינויו על מילחמה והכריז שלו, במינוי יתמכו שהם

קימחי. של


