באותה שעה חגג שר־הביטחון שמעון פרס בארוחה־
חגיגית ,שערך בביתו לכבוד צמד השחקנים אליזבת
טיילור וריצ׳ארד ברטון.
השתתפותו הפעילה של צוות המשא־ומתן בחגיגות,
בעצם ימי המשא־ומתן וההפגנות סביבו עוררה
ביקורת.

גם האופוזיציה המשיכה כסיגנון היי•
המותרות .כך ,למשל ,מצאה חי׳׳כ גאולה
כהן מסיעת הליכוד פנאי לרכוש ,כעצם
ימים אלה ,דירת פנטהאוז חדשה לעצמה.

תיגוו־לך
ידונו ב מ ע מד ה של
אישיות ב כי ר ה
מייד אחרי החתימה על הסדריהכיניים
החדש עם מצריים ,תועלה עד הפרה פעיית
מעמדה של אישיות ככירה ,שהיחסים
כינה לכין ראש־הממשלה יצחק רכין
התערערו לאחרונה כצורה חמורה כיותר.
למרות שמכחינה פוליטית תואמות
השקפותיה ודיעותיה שד אותה אישיות
את אלה שד רכין ,נוצר כין השניים מתה
על רקע מיקצועי ואישי גם יחד.
זמן קצר לפני בואו של שר־החוץ האמריקאי למסע־
הדילוגים הנוכחי שלו ,נשאלה אותד .אישיות מד.
עשוייה להיות עמדתו של רבין ביחס להסדר־הביניים
המוצע .האישיות התבטאה במילים :״זה תלוי אם
הוא יהיה שתוי או פיכח.״ הדברים נמסרו ליצחק
רבין ,שכבר בעבר היו לו השגות לגבי ההתבטאויות
הפוליטיות של האישיות ולגבי צורת ההתנהגות
הכללית שלה.
הדיון במעמדה של אישיות זו נידחה עד אחרי פיתרון
כל הבעיות הקשורות להסדר־הביניים .הפרשה עלולה
להתפתח למשבר הלאומי הבא שיסעיר את המדינה.

בי טול הנוכחות
האמריקאית
לא ימנע ה סדר
גם אם לא יאשר הקונגרס האמריקאי
הצכת טכנאים אמריקאיים כתחנות■
האתרעה כאזור־החייץ כסיני ,לא יימנע
חדכר את הסכמתה של ישראל לחתימה
על ההסכם ,למרות הצהרתם של דוכרים
ישראליים כי קיומו שד ההסכם תלוי
כנוכחות אמריקאית זו כין הצדדים.
כמיקרה כזה ייאלץ כנראה קיסינג׳ר
לשכנע את המצרים להסכים דעוד תחנת־
אתרעה מאויישת כידי ישראלים.
בינתיים מסתבר כי ,בניגוד לדיעה המוקדמת,
כאילו רעיון הצבת הטכנאים האמריקאיים בתחנות־
האתרעה היה רעיונו של שר־הביטחון שמעון סרס,
הועלה הרעיון לראשונה על־ידי נשיא מצריים,
אנוואר סאדאת .פרס רק שיכלל אח רעיונו של
סאדאת ,כך שתחנת האתרעה שתופעל על־ידי
האמריקאים לא תמנע הצבת ת חנו ת־ א תר ע ח גם
של ישראל ומצריים.

המדינה ב צרו ת -
החג״גות נמשכות
המשא־ומתן האינטנסיבי והמייגע עם הד״ר
קיסינג׳ר ,לא מנע מראשי־המדינה להמשיך
כמסורת החגיגות ,כאילו כדי להפגין כי
העסקים נמשכים כרגיל.
ביום השישי לפני שבועיים ,ערב ההפגנות לפני ביתו
בשכונת נוודדאביבים בתל־אביב ,לא שהה יצחק
רבץ בביתו .הוא חגג ,יחד עם אשתו לאה ,את
חגיגת חצי־היובל לנישואיהם בביתו של תת־אלוף
)מיל (.יעקב חפץ ,כיום מישנה למנכ״ל חברת דלק,
שהוא מידידיו הקרובים המעטים של רבין.
ביום השישי האחרון נערכה חגיגה דומה בביתם
של הד״ר אלק ודליה לרנר בסביון ,שם נחוגה
חגיגת יום־הנישואין של יועץ ראש־הממשלה לענייני־
מודיעין ,האלוף )מיל (.רחבעם )״גאנדי״( זאבי,
במסיבה צנועה בהשתתפות  150קרואים .ראש־
הממשלה היה אורח במסיבה זו עד השעות הקטנות
של הלילה ,אחרי שמונה שעות דיונים עם קיסינג׳ר.

רב״ט ש פ קד
על פלוג ה
בין פקבל■ העיטורים
כין  29מקכלי עיטורי הגבורה ,העוז
והמוסת הנוספים ,שיקכלו את עיטוריהם
כיום השנה השני למילחמת יום־הכיפורים,
נמצאים כמה גיכורי סיפורי־גכורה שלא
פורסמו עד כה .כך ,למשל ,כדוד כיניהם
רכ״טוראי ,קשר כמיקצועו הצכאי ,שהסך
תוך כדי לחימה מסקד־פדוגה.
הרב״ט היה קשרו של מפקד אחת הפלוגות ,שנטלו
חלק בקרב עקוב־הדם על העיר סואץ .תוך כדי
לחימה נפצע המפקד אנושות ,והקשר נטל את
הפיקוד ברשת־הקשר ,מבלי שהחיילים והמפקדים
ירגישו בכך .הוא המשיך לנהל את הקרב בהצלחה,
וחילץ את פלוגתו מהמארב בעיר סואץ .רק בתום
הקרב ,כאשר התכנסו מפקדי הפלוגות ,הם הבחינו
כי אחד מהם הוא רב״ט.
חיילי סלוגתו תבעו כי הוא ימשיך לפקד עליהם,
ולמשך זמן אומנם אופשר לו הדבר .עתה משרת
האיש בצה״ל בתפקיד מפקד־פלוגה בדרגת סרן ,מבלי
שעבר קורס־קצינים.

המוצב שלא ו פ ד
יוטבע בי ם
על פי הסכם־־ההפרדח החדש כץ
ישראל למצריים ,עתיד לעכור לידי
המצרים גם השטח לחוף הים־התיכון,
שכו נמצא מוצכ כודפסט המפורסם,
המוצב היחיד כקו כר־לכ שלא נפל
כידי המצרים ,ואשר מאז המידחמה
הושקעו ככיצודיו עשרות מיליוני ל״י.
תחת שיפוצצו את המוצב לפני
מסירתו לידי המצרים ,יוטבע המוצב
כים .קירבתו שד המוצב לחוף,
והעובדה שהוא נמצא כשטח כיצות
טובעניות ,מאפשרים את השמדתו
באמצעות חפירה ,שתציף את המוצב
כמי־הים כגובה שימנע כעתיד כד
שימוש צבאי כמיתקניו.

גילויי□  1וספי□ על
מי ל ח מ ח
יום׳

יפורים

גילויים חדשים על מידחמת יום־חכיפורים
עתידים להיחשף כספר חדש עד חמידחמה,
שיופיע כימים הקרובים .הספר ,פרי־עטו
־־הקר כן 22
תוצאת מחקר
הוא -------
פינקם ,־־־־
---------------שד דני
את התיזה,
---------------שנועד 'להוכיח
--------חודש,
—
שהאחריות 'למפלה הצבאית כתחילת
המילחמה נופלת כולה עד הדרג המדיני,
ודא על הדרג הצבאי.
חלק ניכר מהגילויים ,שיתפרסמו בספר ,שייקרא
מבעד לערפל ,הם ממקורוודביץ אמריקאיים,
ומבוססים גם על מיסמכי הסנטאגון.

מ* פנ ה ב פר שת
טיסו ת״ה שבר
כעוד ועדה מיוחדת ,שמונתה על״ידי
הממשלה ,שוקדת על פיתרון סיכסוך טיסות■
השכר לישראל ,שפרץ כין מישרדי התיירות
והתחבורה ,התחולל מיפנה בלתי־צפוי,
העשוי להטות את הכף דווקא לטובת
התרת טיסות־השכר.

מועצת התעופה האזרחית בארצות־הברית החליטה
לשנות את חוק התעופה האזרחית האמריקאי,
שהוא בתוקף משנת  ,1938ולהתיר לחברות־התעופה
הגדולות של ארצות־הברית )יונייטד אייו־ליינס,
פאן אמריקן ,וט.וו.איי( להנהיג טיסות־שכר במטוסיהם.
על־סי תוכנית זו ,שתיכנס לתוקף ב־13
בספטמבר ,יותר לחברות־התעופה להעמיד את
מטוסיהן לרשות סוכני־נסיעות ,שיארגנו טיסות־שכר

אריק וסע
ל ב ק ר דו ד גוסס
אין שחר לשמועות שהופצו ,כאילו
נסיעתו השכוע לארצות־הכרית,
של יועץ ראש־הממשדה לענייני■
ביטחון ,אלוף )מיל (.אריק שרון,
נועדה להתחמק מנוכחות כארץ כעת
שהממשלה והכנסת ייקראו להכריע
כקבלת הסדר־־הכיניים.
מזה שבועיים מקבל שרון אזעקות
דחופות מארצות־הכרית ,כהן נמסר
לו כי דודו ,עימו הוא נמצא כיחסי
קירבה ,חלה ומצכו אנוש .למרות
הלחצים המישפחתיים שהופעלו עדיו,
דחה אריק את הנסיעה לביקור
הדוד ,שהוא מומחה־־אלקטרוניקה
כמיקצועד .רק כאשר נמסר לו השבוע
כי הדוד גוסס ,וכי אם ידחה את
נסיעתו הוא עלול להגיע רק
להלווייתו ,החליט לנסוע.
למטרה מוגדרת אחת ,כשהנוסעים מתחייבים לשהות
באותה נקודה ארבעה ימים לפחות ,ולהוציא 15
דולר ליום על הקרקע .הסדר זה יוזיל את מחירי
הטיסות לכשליש ממחירם הנוכחי .כך ,למשל ,טיסה
מניו־יורק לאקאפולקו וחזרה ,שעלתה בעבר 392
דולר ,תעלה עתה לנוסע האמריקני  133דולר בילבד.
כתוצאה מכך מצפים ,ששיעור ניכר מהטסים במטוסי
החברות האמריקאיות יעברו מהטיסות הרגילות
לטיסות־השכר .אם תעמוד ממשלת־ישראל בעמדתה
שלא להתיר טיסות־שכר לישראל ,עלול הדבר לצמצם
את התיירות האמריקאית לישראל ,הנמוכה בלאוו־
הכי ,בשיעור ניכר .נראה שלתקנות החדשות תהיה
השפעה מכרעת בשיקולי הממשלה בעתיד הקרוב,
לגבי הנהגת טיסות־השכר.

* ת ב עו אירוף
נחלת״ייצחס
לגבעת■■□
מיקרה ראשון ,שכו יתכעו תושבי שכונה
תד־אכיכית את ניתוקם מעיריית תד-אכיב
וצירופם לתחום השיפוט של עירייה אחרת,
עלול להתרחש בשכונת נחלתי־יצחק
שכמיזרח העיר.
בעבר היתה השכונה תעשייתית וחקלאית .אולם
בשנים האחרונות היא הופכת בהדרגה שכונת־המגורים
החדישה של העיר ,כשמאות תושבים עוברים להתגורר
בפרוייקטים ההולכים וניבנים בח למרות זאת
מזניחה עיריית תל־אביב את השכונה ,אינה דואגת
לפיתוחה או יצירת תשתית כלשהי לשימושה כשכונת־
מגורים.
השבוע כבר השביתו תושבי השכונה את בית־הספר
העממי היחידי במקום ,בטענה של הזנחה .עתה
יוזמים התושבים החתמה המונית על עצומה ,שתתבע
את צירופה לתחום־השיפוט של עיריית גיבעתיים
הסמוכה.

יוסדה בוכ מן ירכו ש
את פלו! ויפאדיי?
איש־העסקים היהודי מפרנקפורט ,יוסל׳ה
כוכמן ,שהתפרסם לפני שלושה חודשים,
כאשר יהלומים כשווי של  10מיליון ל״י
נשדדו מאשתו ליד סניף־בנק בהרצליה,
מנהל משא-ומתן לרכישת מלון ״פאל״
בתל־אביב )״שרתון״ ,לשעבר(.
המלון נרכש לא־מכבר על־ידי איש־העסקים היהודי
מגרמניה ,יצחק פאלוך ,שהוא בעל מלון גואנד ביץ׳
ובעליו של מגרד־השחקים מיגדלור ,ההולך וניבנה
בכיכר מוגרבי.
לא מן הנמנע שאחרי רכישתו יועבר המלון
לניהולה של רשת בתי־המלון האמריקאית הגדולה
הולידיי־אין ,המנהלת בתי־מלון ברחבי העולם,
ושעד כה טרם מצאה דריסודרגל בארץ.

