
 הטלוויזיה כי ידע לא הוא דיין לטענת
 כינו כלתי־ישיר עימות מעץ לערוך עומדת

 שדואיין אלץ. יגאל לשעבר. שר־החדץ לכין
 להגיב תבקש ושה כתל-אביב, כאולפן
 דיין. דסדי על חי בשידור

 ועמד שאוטר אחרי ירק כך על לו נמסר דיין לדיברי
 העלה זו פרשיה בעיקבות לראיון. לאולפן להיכנס

 לסדר.״ הטלוויזיה את ״לקרוא העורך את בממשלה דיין
 הטלוויזיה של החדשות מחלקת אנשי

 וכי מלכודת. כל לדיין טמנו לא כי טוענים
 את לכקש הלגיטימית זכותם זו היתה

שר־החוץ. להצהרות ׳האופוזיציה תגובת

אס: סמי יינעשה בחמי

ש גוון ר פ
ת פו ת שו ! ונם מ ט א ל ב

 לפני שהקים גונן, (״סדרודיש״) שמואל (מיל.) האלוף
 קצץ־צנחנים־׳וחיל־רגלים ׳שהיה מי עם יחד יותר,משנה׳

 לייצוא חברה שקד, (״מנו״) עמנואל תת־אלוף ראשי,
 סמי ח״ב על־ידי שמומנה ואמצעי־לחימה, נשק

 שקד. ומנו פלאטו עם מהשותפות פרש פלאטו־שרון,
 ציוד לייצוא עצמאית חכרה הקים גונן

 את ׳להרחיב ככר הצליח כה ועד צבאי,
מדינות. לכמה שלו החבריה עיסקי

ל א ל צ ש זי1ר1מ ב יגי

ט פ ש הו בי י כ ר  ה
ש ת! הגי רו ט פ ת ה

 אלוף מודיעין, לענייני ראש־הממשלה יועץ
 הגיש הרכבי, (״פאטי״) יהושפט (מיל.)

 את לראש־הממשלה שעפר כשבוע
זה. מתפקידו התפטרותו

 המליצה שעליו התפקיד, נשאר מהתפטרותו כתוצאה
 יום־ מילחמת לקחי בעיקבות ועדת־אגרנט, בשעתו

 התפטרותי את נימק הרכבי בלתי־מאוייש. הכיפורים,
אקדמאית. לעבודה להתמסר ברצונו

ר ד׳יש ר עו ת ת ס נ כ ב
ה יישום ר ט ד רנ אג

 של סדר־״ומד. על להעלות מתבוננת ד״ש סיעת
 מסקנות אי־אימוץ בעיית את הסגידה, תום עם הכנסת,

 שונים. ביטחון בתחומי ועדת־אגרנט דו״ח
 ד״ש כידי דווקא פומבי לדיון הנישא העלאת

 ראש-התנועה, היות של תוצאה כמוכן, היא,
 ועדת־ מחברי אחד ידץ, ייגאל הפרופסור

אגרנט.
 שלראש־ על־כך להתריע ד״ש מתעתדת השאר בין

מודיעין. לענייני יועץ כל אין הממשלה

ד כו לי ן ה כנ ת  מ
ת א צ יומון הו

 בתוכניות מעשי באופן באחרונה דנים הליכוד בצמרת
 בעיקר הליכוד, ראשי יומי. עיתון ׳של ל׳הוצאה־לאור

 יהיה שלא י״תכן שלא טוענים ותנועת־החמת, מקרב
 עמדותיה. על ישען משלה יומון השילטון למיפלגת
 ישיבות, במה נערכו כבר זה בנושא
 וכוח־האדם הכספים בגיוס לדיון שנועדו
 כזה. יומון של לאדר להוצאתו הדרוש
 ׳בשלב הגיב במדינה היומונים באחד בכיר עיתונאי
 עורך להיות אליו. שהופנתה ההצעה, על הראשון

 עיתון? צריכים אתם מה ״בשביל הליכוד: עיתון
מעריב!״ לכם יש הרי

״ן ז ד ג ל ר  ע
ה״ ,.סודבזו־וז בטלוו־ז־

 ממד. מורת־רוח׳ו את הביע דיין, משה שר־יהחוץ,
 ביום הטלוויזיה לו שטמנה כ״מלכודת״ ליו שניראה
 על טלוויזיוני לראיון הוזמן כאשר האחרת, השישי

מדיניות־החוץ.

דגנו־■!״ עוול
 שעבר ׳בשבוע שהשמיע הצהרות, מיספר בעיקבות

 לשעבר, המישטרד. של קצין־המודיעין כי הרושם נוצר
 אולמרט אהוד של להאשמות הצטרף נחמיאס סמי

 כזה רושם להיווצר היה יכול השאר בין גנדי. כנגד
 על הזה העולם של הקודם בגיליון שפורסמה מהכתבה
 ).2084 הזה העולם חזיתית, (התנגשות הפרשה

 ששיגר במיכתב כך על להגיב ביקש נחמאס סמי
 במכתבו, נחמיאם סמי כתב הזה. העולם למערכת
 :אולמרט אהוד לח״כ גם נשלח יממנו שהעתק

 להסתערות האות ב׳מתן חלקי את שזוכרים ״יפה
— ומזמן — מכוונת היתד, התקפתי אך הכללית׳,

וימחידחמממזד־־־ו
ל בי מ מג ה״ רו

לרא פורסמה האחרון השישי כיום
 ראש■ מישרד מנכ״ל בי העובדה שונה

הו בן־אלישד, אליהו הד״ר הממשלה,
הו מישפחת ידידת כידי ארצה עלה
 השנייה מילחמת־העולם שבמהלך ריו,

 כין שנחתמה כעיסקת־חליפין נכללה
 לעלות לה והותר והגרמנים הכריטים

 הנכרת הידידה, ילדיה. עם לארץ
אימ בשואה, ניספד שילדיה נראוכר,

 כבנה, גוטליב) (אז כףאלישר את צה
לארץ. עימה אותו והעלתה

ה כמוסף לראשונה פורסם הסיפור
 הנכרת ״ה׳ארץ״,אכל של האחרון שבת

 והכתבה. את לקרוא זכתה לא גראובר
 שאירעה כתאונת-דרבים נהרגה היא

העיתון. להופעת שקדם כערב
 בן־אלישר הד״ר של אמד־הורתו גם

 כ• כתאונת־דרכים, מותה את מצאה
 מילהמת־ כתום לארץ כדרכה היותה
השנייה. העולם

 והמתוחכם המורכב הפשע לנושא ובראשונה בראש
 מאבקי חריפים. היותר וביטוייו החמורים עסקיו על

 אינו המחמיר בפשע למילחמה כוח־משימה להקמת
אלה. כגון ואישים לעניינים מיועד

 צירוף גנרי, כלפי שהוטחו ״ההאשמות
 הציכור כתודעת נדמו והנושא, העיתוי
 למה גנרי של וכלתי־הוגן כלתי־נכון לשיוך

 כפועל גרמו הם המאורגן.׳ ,הפשע שמכונה
 ״ל מסה אלוף שד כשמו שדא־כמקומה פגיעה
 לו ראוי שאינו מהסוג דופי כד והטילו
 או נמנה הוא אין ידיעתי מיטב דפי כאשר
שכאלה. לעכירות קשור
 של באמ׳ות־מידה מידע לבחון ׳מורגל היותי ״בישל
 לדעתי, נעשו, ׳ומישטרתי מיקצועי מודיעין קצין

 גנדי של שמו בשירבוב עוול ׳ואולי קיצונית סטיקז
 יוכו׳.״ המאורגן הפשע לנושא

 בשמו למסור ביקש בגין, מנחם ראש־הממשלה, גם
 דמסע בעקבות השתנה לא אליו יחסו כי לגנדי

נגדו. אול׳מרט שמנהל

ם קו ט י מ ת ת ר ש

ם בי שו היי
 בית־אלפא, קיבוץ איש אילת, גידעון ניצב־מישנה

 — החדשה המישטרתית היחידה כראש להתמנות עשוי
 למישמר־ כפופה שתהיה העבריים, היישובים מישטרת

הגבול.
 שלה כוח-האדם שעיקר ׳היישובים, מישטרת

 תפעל והקיבוצים, המושכים מכני יגויים
 עד ותפקח החקלאיות הגניבות כתחום

כיישוכי-הספר. הביטחון

ת עו בי ת ת פו ס נו
 מיזרחי, בצלאל והמלונאי הקבלן של פרקליטיו

 בסך דיבה הוצאת על תביעה שעבר בשבוע שהגיש
 אבי כתבו ■ונגד הארץ היזמון נגד ל״י מיליון 10 של

 זו. בתביעה יסתפקו לא ולנטין,
 עומדים כהן וגבריאל כספי רם עורכי־הדץ

 על למדעצת־העיתונות, כתלונה לפנות
 מכלי פורסמה מיזרחי נגד שהכתבה
 ממיזרחי. כלשהי תנוכה יכקש שכותכה

 בבקשה בתי־׳המישפט לנשיא לפנות עומדים הם כן
 שלא מיזרחי של בתביעתו הדיון את להקדים

 החשיבות בשל בבתי־המישפט, הרגיל התור במיסגרת
בתביעה. הנדון הנושא של הציבורית

 הגשת מיזרחי שד פרקליטיו שוקדים עוד
 הכתם נגד דיבה הוצאת עד פליליות תביעות

 תביעת והגשת ״הארץ״, ועורכי ולנטין אבי
 על באר*ות-הכרית ככית-מישפט נזיקין
 עתון הוצאת נגד דולאר מיליץ 5 שד סכום

 שד וכשמו מיזרחי בצלאל של כשמו ״הארץ״
 דובנטל. דייב האמריקאי העסקים איש

 בארצות־ כזאת תביעה להגיש ניתן החדק פי על
 — נזק שם לו שנגרם מוכיח התובע אם הברית,
 למשל, שלו, בבתי־המלון חדרים הזמנת ביטול בצורת
 אמנה על־פי אמריקאיים. נסיעות סוכני על־-ידי

 ההוצאה־ שילטונות יכולים המדיניות, שתי בין הקיימת
 שהתקבל פסק־ו״ן ביצוע לאכוף ׳מהן אחת בכל לפועל

השנייה. במדינה

ם קי ם בנ קי ס עו
ד צי ת ב חו קו ל

 :הכספים כשוק הופיע חדש מיקצוע
סרסורי־כנקים.

 להעביר עסקים לבעלי המציע ׳אדם הוא סרסור־הבנק
 הבטחת תוך אחר, לבנק אחד מבנק חשב׳ונ׳ות״הם את

 החדש. בבנק יותר טובים ׳ומימון אשראי תנאי
 הפוטנציאלים למועמדים מציעים הסרסורים

 השאר, כין :כיותר קוסמים תנאים
 העולה באשראי מניות רכישת אפשרויות
 ההפקדה סכום על ויותר פי־שניים

 הלקוח. של שבחשבונו
 — קומיסיזן תמורת — הפועל הסרסורים, אחד

 במרכז הגדולים הבנקים אחד סניף של בשירותו
 לקוחות 200כ־ להעביר זיו בשיטה הצליח — תל־א׳ביב

פועל. הוא שבשירותיו הבנק לסניף בקירוב חדשים

ז ו י ו י ו דו ט ה
ם ל צ קו ת רו א מ ב

הישראלית הטלוויזיה של צוות

 כמיס* נעשה זה צעד ערם. ממדינות
 מלך השני חסן של מדיניותו גרת

ה כלפי חם יחס להוכיח מארוקו
ל פלתי-רישמי ידידותי ויחס יהודים
ישראל. 1
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