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מיוה רב■!
רשמי ביוגראף

 אישי■ דהכיד העלול ספר־זיכרונותיה, את
כישראל. רכים צמרת

 כלתו שהיחד. בלונדית אמריקאית צעירה שרון,
 מבעלה, התגרשה המאוחדת, היהודית המגבית נשיא של

 שבגני־ בביתה עליזים חיים וניהלה גינזבורג, ויליאם
 קציני־צה״ל כמה נימנו ידידיה עם סביון. ליד יהודה,

 שרון, הצבאי. מהשירות בינתיים שפרשו בכירים,
 שימשה בעזה, בבית־חולים כאחות בהתנדבות שעבדה

 נמצא בבית־החולים שבחדרה בעת לחקירה נושא
מוסתר. נשק

 סיפרה היא הארץ. את לעזוב שרון החליטה לאחרונה
ספר־זיכרונות. ולפרסם לכתוב עומדת היא כי למכריה

 הורה המפבייד
להחרים

כתב־־־רדיו
 עיתונאי עם להסכם הגיע רכין יצחק
 מעיתוני־ אחד של מערכת חכר ככיר,
 הכיוגראפיה את יכתוכ שזה מנת על הערב.

עימו. כשיתוך־פעולה שלו, הרישמית
 ראש־הממשלה, של רישמי כביוגראף העיתונאי מינוי

 תמיהה עורר בכהונתו, משנה למעלה קצת רק המכהן
רבין. של מקורביו בחוג גם

ף קיסיוג׳ר ק ת
היהודי הלובי אח

 היהודי הלוכי על חסרת־תקדים כהתקפה
 האמריקאי, שר־החוץ יצא כארצות־הכרית,

כישראל. האחרון ככיקורו קיסינג׳ר, הד״ר
 בחודש היומיים העיתונים עורכי עם שערך בפגישה
 ״הקהילה השאר: בין קיסינג׳ר טען האחרון, אוגוסט

 לחצים, בהפעלת יכולה, בארצות־הברית היהודית
 עשר תוך אולם חשובים. הישגים כיום להשיג

 להתעוררות בפעילותה תגרום שנה חמש־עשרה עד
.קשים ואנטי־ישראליים אנטישמיים רגשות . . 

 הפרו־ישראלי, היהודי הלוכי את לרסן ״יש
 שיכיאו לחצים מהפעלת אותו ולמנוע
 שאליה מזו הפוכה לתוצאה דכר של כסופו

שואפים.״ הם
 שלא-לפירסום, שנאמרו קיסינג׳ר, של אלה דבריו

 בספר המתפרסם הפגישה, על בדו״ח מתפרסמים
 ראה אשר קיפר, וג׳ודי כרמל חזי של ק., קשר
השבוע. אור

ת יסוד אין שמו א לה
ב ר שימיס ה מרמת־מג
 ישיבת ראש הלפרין, מרדכי הרב של האשמותיו

 צד,״ל כלפי שהופנו ברמת־מגשימים, הגולן מרכז
 פידאיון שערכו הטבח בעיקבות הביטחון וגורמי

 שהוא הלפרין, בסים. כל כנטולות התגלו בישיבה,
 הביטחון על האחראים את האשים סרו־במילואים,

 חמורים. ביטחוניים במחדלים ברמת־הגולן
 הוכיחה שהעלה, ההאשמות כל של יסודית בדיקה

 להיפך: יסוד. כל משוללות הן כי
 כלשהם וליקויים מחדלים היו שאכן כמידה

 כרמת־מגשימים, השמירה כסידורי
 הלפרין והרב הישיכה, ראשי להם אחראים
 להעמיד שלא החליט מצירו, צה״ל, כתוכם.

 כאחריות איש להאשים ולא אדם, א!ז לדין
כרמת־מגשימים. שאירע למה

ת עירומה אשה ח ת  מ
ת מ לי שוף לג הארכיבי

 עוררה ישראלי, בעיתון שהתפרסמה קאריקטורה
 הוא המדובר הקאתולית. הכנסייה בחוגי רב רוגז

 הילאריון הארכיבישוף צוייר שבה בקאריקטורד.
 עראפאת, יאסר מסתתרים לגלימתו כשמתחת קאפוצ׳י
 חזה בעלת עירומה, ואשד. בתת־מיקלע, החמוש
 בירחון שהתפרסמה הקאריקטורה, כוונת ענקי.

 לרמוז היתה מגזין, ישראל האנגלית בשפה הישראלי
 פעילות בין זמנו את חילק הארכיבישוף כי

נשים. לעיסקי מחתרתית
 כירחון הרואים הקאתולית, הכנסייה חוגי

 מישרד־החוץ של אמצעי־הסכרה זה
 פירסום מעין כפירסום רואים הישראלי,

 ולא כולה ככנסייה לפגוע שנועד רישמי,
האסור. כארכיכישוף רק

בהונאה
שופטת■ של כעלה אחיטוכ, דויד עורך־הדין

 נאום הבין רב■!
ם ציוו* ערבי ל

 נמנעו מכיך ומצכ משעשעת תקרית
 יצחק מראש־הממשלה, האחרון כרגע
 שכמיסגרת אחרי זה היה רכין.

 לשוחח כדי כמקומות־העכודה, סיוריו
 הוכן פועלים, עם פנים אל פנים

 תעשייתי כמיפעל כיקוד לרכין
 ציוני נאום הכין רכין חיפה. כאיזור

 לשאת עמד שאותו ומפורט ארוך
 את להגכיר כדי הפועלים, כאוזני

 שלהם. הציונית התודעה
 לפמליית התכרר האחרון כרגע

 את שהכינו אלה כי ראש־הממשלה
 משום־מה שכחו כמיפעל, כיקורו
ט קרוכ כי לו לדווח  מעוכרי 8ל̂־

 מתושכי ערכיים הם המיפעל
השטחים.

 כנסיון• שהואשם אחיטוכ, הדסה השלום
 ידוע, שופט כלפי האשמות העלה הונאה,

 עורן־־דין היותו כתקופת עסק כי על
 אחיטוכ עתה עומד שעליהן עסקות כאותן

לדין.
 את להגדיל כדי בספים קיבל כי הואשם אחיטוב

 הסנה חברת־הביטוח ששילמה הפיצויים סכומי
 חוקרי בידי המצוייה בהקלטה שנפגעו. למבוטחיה

 מאשים תל־אביב, מישטרת של מחלקת־הרמאויות
 הונאה. של צורה באותה עסק כי זה שופט אחיטוב

 של האשמותיו בחקירת החלה טרם מישטרת־ישראל
אחיטוב.

 המטה־הארצי כין לפרוץ עומד גלוי סיכסוך
 כעיקכות רשות־השידור, לכין המישטרה של

 שאול המישטרה, מפכ״ל שנתן הוראה
 הכתכ אלדר, עקיכא את להחרים רוזוליו,

הרדיו. של לענייני־מישטרה
 במגזין אלדר ששידר לכתבה בתגובה בא זה צעד

 שבין המתוחים ביחסים עסקה ואשר החדשות,
 לשר־ המפכ״ל ובין הבכירים, לקציניו המפכ״ל

המישטרה.
 עורר הכתכ על המפכ״ל שהטיל החרם

 יצחק הרשות, מנכ״ל כרשות־השידור. זעם
 ולהודיע רוזוליו עם להיפגש עומד ליכני,

כחופש־הכיטוי. פגיעה מהווה צעדו כי לו

ת סיכוי מ ק ה ל
ת קאזיוו ל אי ב

 כיחסה תמורה להתחולל עשוייה כי נראה
 קאזינו■ להקים להצעות הממשלה של

 מהכנסותיו ניכר שחלק כאילת, להימורים
 ל״מיפעל־ כדומה ממלכתיים, ליעדים יזרום

הפיס.״
 הממשלה בפני שהועלו ההצעות כל גידחו בעבר

 מוסר. נימוקי בשל בעיקר בארץ, בתי־הימורים להקמת
 להקים אמריקאיות, קבוצות־משקיעים של הצעות גם

 טעמים. מאותם — נידחו ביריחו, קאזינו
 אנשי־ המשיכו החוזרות־ונישנות, הדחיות למרות
 להפעלת רישיונות לבקש וזןים מקומיים עסקים

בלאס־ואגאס. הקיימים אלך. נוסח בתי־הימורים
 תומכים וגורמי־תיירות אילת עיריית
 להגכיר לדעתם, העשוי, הקאזינו כהקמת

 לפיתוח ולתרום לאילת התיירות תנועת את
העיר.

 הסכנה נפלה לאילת, דמי־הנסיעה התייקרות נוכח
 ,לבתי־ד,הימורים ישראל מאזרחי המונים נהירת של
 תפנית הסתמנה לאחרונה כאלה. יוקמו אכן אם

 להקמת הצעה כי נראה זה. בנושא הממשלה בעמדת
 על שהפיקוח בתנאי בחיוב, עתה נשקלת קאזינו
ממשלתי. לא עירוני, יהיה המוסד

פילוג עוד
החופש* במגרב!

 ככנסת החופשי המרכז סיעת מזכיר
 פרש לוונשטיין, איתן התנועה, ודוכר

החופשי. כמרכז מתפקידיו
 שמואל ח״כ בין חילוקי־דיעות נתגלעו לאחרונה

 נימנה שעליהם מתומכיו, צעירים מיספר לבין תמיר
 ביניהם חריף דין־ודברים ובעיקבות לוונשטיין,

 מישרד לנהל וחזר תפקידיו את לוונשטיין עזב
שבבעלותו. פרטי יחסי־ציבור

ל ווורת ״ ה צ פ- לו  א
ב תו ב ר ת פ זברונות ס

 מילחמת לפני שהתפרסמה גינזכורג, שרון
 אלופי־צה״ל של כמארחת יום־הכיפורים

כחו״ל לפרסם עומדת ככיר, וקצין־מישטרה

ת ר ב ס ה
ח המישמר ר אז  ה

טוריסט אריק לק
 גרדוש, (״דוש״) קריאל

 ״מעריכ״, הצהרון של הקאריקטוריסט
 מחלקת כראש להתמנות עשוי

ך ההסכרה חינו ה  המישסר־ של ו
 של לתקופה הוא המינוי האזרחי.

 את זו כתקופה יפסיק דוש שנה.
 ללא• כחופשה כ״מעריכ״, עכודתו
תשלום.

 כהן, מולה המישמר־האזרחי, מפקד
 כדיעותיו הידוע דוש, אל שפנה הוא

 כראש שיעמוד כדי הלאומניות,
 המישמר■ של מחלקת־ההסכרה

האזרחי.
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