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 התעו״וו המצרים
יהיה מי כדנבה:

 יתמוך הדרוזיים, הצעירים טוענים זו, לברית בהתאם
 העליון, לבית־הדין טריף של במועמדותו מועדי

 כקאדי מועדי של במינויו טריף יתמוך ובתמורה
 להמשך סכנה זו בברית יש הצעירים לדעת דרוזי.
 שכן בישראל, הדרוזית העדה של התקינים החיים

 בין הקיימת המסורתית ההפרדה את שוברת היא
בעדה. והפוליטית הדתית המנהיגות

הותירו המצרי□
ציוד־־־קידוח הוצאת

מאבו־רוד□
 המישלחת שעשתה הוויתורים אחד

 הפרדת־■ הסבם על ז׳נבה כשיחות המצרית
 להוציא לישראל רשות מתן היה הכוחות,

 ציוד־הקידוח את כאכו־רודם משדות־הנפט
שם. הנמצא המודרני

הדובר  עוזר־
 ־ במישרד־־הביטחון

פורש
 ממערכת׳־הביטחון הפורשים, נל אל

 שנה כתום כפיר, אילן גם להצטרף עומד
מישרד־־הכיטחון. לדוכר כעוזר כהונה של

 ידיעות במערכת כתב־צבאי לשעבר כפיר,
 ככתב ולהישלח לעיתונו לחזור עומד אחרונות,

בלונדון. העיתון

 תקטין ועדת־המעקב
הפרטי הקילומטראד

אי הרמטב״ד הפ
 כין שהתנהלו הכלתי־רישמיות כשיחות

 הסכם■ לחתימת ומצריים ישראל מישלחות
 קציני־הצכא גילו כז׳נכה, הכיניים

 לגכי התעניינות, המצרית שכמישלחת
 צה״ל. רמטכ״ל לתפקיד הכא המועמד

 בין שאל, מחגוב הגנרל המצרית, המישלחת ראש
 הרצל האלוף צה״ל, במטכ״ל אג״ם ראש את השאר,
 שרון אריק (מיל.) אלוף כי בידיעות האמת מה שפיר,
 הנוכחי, הרמטכ״ל של מקומו את לרשת עשוי

ר: של תשובתו גור. מרדכי רב־אלוף  לפי שפי
 מי כרמטכ״ל, מתמנה, בצה״ל הנהוגה המסורת
אג״ם. כראש קודם ששימש

 ׳תמוה ורד■ רפאל
מנכייד

מישרד־הביטחון
 צה״ל פעולות מתאם ורדי, רפאל תת־־אלוף
 כעל המועמד הוא המוחזקים, כשטחים
 מנכ״ל לתפקיד כיותר הגדולים הסיכויים

מישרד־הכיטחון.
 יצחק המנכ״ל של כמקומו יכוא ורדי

 בארצות־ שעכר כשכוע שנפטר עירוני,
הכרית.

 אורלי, אברהם תת־אלוף הנראה, ככל ימונה, כמתאם
 ייערכו מכך כתוצאה סיני. וצפון עזה רצועת מושל
 שכתוצאה בצה״ל, נוספים חילופי־תפקידים כמה
 לכהן כדי מהשירות, האלופים אחד גם יפרוש מהם

 מישרד־התיקשורת. כמנכ״ל
 גידרון, (״מוסיק׳׳) משה באלוף הוא המדובר

 חיל־הקשר. מפקד בעבר שהיה אכ״א, ראש כיום
 ממנו שפרש אחרי לצה״ל, והתגייס חזר גידרון
 יום־הכיפורים, מילחמת בתום אלוף־מישנה בדרגת

בנו. נפל שבה

הלותרנית בעדה

תעביר שישראל הצדדים בין הוסכם מלכתחילה
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 עמישפן ;העמי. עוכד״שייומימ
 מיפה אדיו נטפי די׳ג כי ;התלונן
 המןוי׳פכפואייים,?::! דיחפיס לשדלו:
 מתעלל הה״כ החי נענוע משלא

 כפני רך על שקגל — כמתלדנן
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 לגבי החדשים ההסדרים את לקבוע שמתפקידה
 פעולתה את הפסיקה ברכב, השימוש הוצאות

 המסקנות התגבשו חבריה, בין מחלוקת בעיקבות
 להמליץ. עומדים הם שעליהן

 ועדת ממסקנות כיותר המהותי השינוי
 הקילומטרים שיעור הקטנת יהיה כן־שחר
 פרטיים. לצרכים כנסיעה שיוגדרו

 שאלף המליצה כן־שחר שוועדת כעוד
 עוכד שעושה הראשונים, הקילומטרים

 פרטיות כנטיעות ייחשכו הפרטי, כריככו
 נוטה הוצאות, כל עליהן ישולמו ולא

עור את להוריד ועדת־המעקב  הנסיעות שי
 כחודש. ק׳׳מ 500—ל־ססס הפרטיות

 הוועדה התכוונה הוצאוודהרכב, לשאר באשר
 1300ל־ אגורות 95 של תשלום על להמליץ

 ותשלום בחודש, עובד כל שיעשה הנוספים, הק״ם
אלה תשלומים נוסף. ק״מ לכל אגורות 60 של

 במס. ויחוייבו כהכנסה, יוגדרו
 יומלץ הדלק, במחיר האחרונה ההעלאה בעיקבות

לקילומטר. אגורות 15ב־ הסכומים את להעלות עתה

״יצהר״ מיפעל
 אבו־רודס, של שדות־הנפט עם יחד למצריים,

 על-ידי למקום שהוכנסו והמכשירים המיתקנים כל את
 טענו השיחות במהלך הממשלתית. נפט נתיבי־ חברת
 ציוד על חלה אינה זו הסכמה כי ישראל נציגי

 מיתקני על אלא לשדות־הנפט, שהובא הקידוח
 זה. לטיעון הסכימו המצרים בילבד. השאיבה

 אבד של משדות־הנפט שיוצא ציוד־הקידוח כי נראה
 בסיני, אחרים בחלקים לניסיונות־קידוח ישמש רודם

 שנערכו מחקרים צה׳׳ל. בשליטת בינתיים הנמצאים
 למציאת גדולים סיכויים קיימים כי הוכיחו, בעבר

 שבין בשטח סואץ, מיפרץ לאורך חדשים שדות־נפט
 איכפת לא למצרים לראס־מוחמד. אבררודס
 שהם מכיוון בקידוח, מאמצים תשקיע שישראל
להם. יוחזרו שהשטחים בטוחים

בין ע־תוואיח
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 מתכננים יצהר, והסבונים השמנים מיפעל בעלי

 מיפעל לאשדוד. מתל־אביב המיפעל את להעביר
 דונם 23 של שטח על משתרע הנוכחי הענק

 משא־ נוהל בזמנו בתל־אביב. נחלת־יצחק בשכונת
 בנייני■ לבניית לקבלנים, זה שטח מכירת על ומתן

 בשל ל״י. מיליון 35כ־ של בסכום מגורים,
 המשא־ומתן. בינתיים הופסק הבנייה בתחום הקיפאון

 אחרים, וחרושת תעשייה מיפעלי בעלי גם
 מזרחית תל־אביב, של השיפוט בתחום הנמצאים

 את להעתיק מתכננים איילת, לנחל
 האמרת כשל לעיירות־פיתוח, מיפעליהם

 מכד כתוצאה כאיזור. הקרקעות מחירי
 עכודה מקומות אלפי לאכד תל־אכיכ עלולה

תעשייתיים. כמיפעלים לפועלים

תכיר הממשלה
 לזכות עומדת כישראל הלותרנית הכנסייה

 כעדה הממשלה מצד רישמית כהכרה
מוכרת.
 מאמינים, כאלפיים יש בישראל הלותרנית לכנסייה

 בעיקבות ובנצרת. בירושלים בעיקר המתרכזים
 והולנד, שווייץ כמו ממשלות של דיפלומטית פעילות

 קרוב הלותרנית, הכנסייה אנשי למען שהשתדלו
בחיוב. לבקשה תיענה שהממשלה לוודאי

 דרוזי■□ צעירי□
גד עדתם מנהיגי ו

 לפנות עומדים צעירים דרוזיים מנהיגים
 כתכיעה לצדק, הגכוה לכית־המישפט

 מדוע להשים עדתם ממנהיגי שניים לחייב
 בבית־הדין מלכהן עצמם את יפסלו לא

 לקום. העומד הדרוזים, של העליון הדתי
 השייך בין ברית נכרתה הצעירים הדרוזים לטענת
 אחיו בן טריף, כאמל לבין סגן־השר, מועדי, ג׳עבר

הדרוזית. העדה של הדתי מנהיגה טריף, אמין של

פסודי־החיתוו
 מופיע ידועה ישראלית עיתונאית של שמה

 המועצה של פסולי־החיתון כרשימת
יפו.—תל־אכיכ הדתית

 במאבק לפתוח עומדת אלמנה, שהיא העיתונאית,
 שולמית ח״כ של בעזרתה בכלל, הרשימה נגד ציבורי
 שמה הופעת עובדת את לה גילתה אשר אלוני,

ברשימה.

שוכרת המישטרה
מכוניות

 תל־אביב מחוז מישטרת של המרכזי המדור
 כחכרות־השכרה מכוניות שוכר החל

יומי. לשימוש
 העולם שאנשי למסקנה הגיעו המרכזי המדור מפקדי

 הקורטינה־ מכוניות את רבה בקלות מזהים התחתץ
 את לשכור התחילו ולכן שלהם, הלבנות סטיישן

 ימים, לכמה אחת אותן מחליפים כשהם המכוניות,
העולם־התחתון. אנשי על־ידי תזוהינה לא שהן כדי
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מבקש צה״ל

לכיסו* תרומות
השיריון עצרת

 הציכורית הביקורת כעיקכות
 של הכיזכוז־ככיכול על שנמתחה

 מיפגנים כעריכת לירות אלפי מאות
 יום־ לרגל המוניות ועצרות צבאיים
 נקטו ויום־גייסות־השיריון, הצנחן

 מקבלי מקורי. צעד גייסות־השיריון
 לעצרת־גייסות־השיריון ההזמנות
 במצורף קיכלו, השכוע הנערכת
 של סכום לתרום כקשה להזמנה,

 של ההוצאות לכיסוי לירות 10
העצרת. עריכת


