
 להתנחלויות אנשים שיקצו כדי הקיבוציות התנועות
 לעומת התוכנית. את דחו הקיבוציות התנועות אלה.
 שרון של תוכניתו את המושבים תנועת קיבלה זאת

 ההתנחלויות. לאיוש אנשים בגיוס החלה וכבר
 יחידות־דיור בדני אצל ככר הוזמנו כן במו

אלף קרוב טרומיות  להצבתם דיור וחידות ל
 רפיח. שבפיתחת בהתנחלויות

 במיוחד הבדואים, נישול תהליך נמשך עצמה בפיתחה
 משפחות למאה קרוב ימית. של שדה בית־הספר ליד

 ,18ה* מהמאה חלקן דורות, מדורי זה באזור היושבות
ימית. אל המוביל לכביש הסמוכים שטחים לפנות נדרשו

תקופת הארכת תיתכן

 הזה״ כ״העולם לראשונה פורפמה הידיעה
 כישלונה בעיקבות אחדים, חודשים לפני

 נחמיאס, יעל הטייסת של כמורם־הטייס
 קורם לעכור כדי כמייוחד לצה״ל שהתגייסה

 מטוסי־ לבן קודם שהטיפה אחרי קרכי,
 של תצוגה כטייסת שימשה ואף תוכלה

 כפאריס. האווירי כסלון האווירית התעשייה
 ממושך מאכק אחרי לקורס התקבלה יעל
 שכעיקבותיו תקדים ויצרה שנים, של

 לקורס. נוספות חיילות התקכלו
 הטייס קורס בוגרות את להפוך כוונה כל אין

 החניכות שתי מטיסות הנוכחי בשלב לטייסות־קרב.
 ייתכן קלים. פייפר מטוסי בקורס המשתתפות

 בעתיד תוכלנה בהצלחה, הקורם את תסיימנה שאם
מטוסי־תובלה. גם להטים

 משגר צפו■
בגין־יד׳״! ביחסי

 ראש־הממשלד, בין ביחסים המופגנת האידיליה למרות
 משבר צפוי דיין, משה ושר־החוץ בגין מנחם

 במשבר מדובר אין יודעי־דבר לטענת אלה. ביחסים
 בהקשר חילוקי־דיעות רקע על הפוליטי, במישור

 לשניהם, המשותפת השלום תוכנית של
 האמון מיחס נהנה דיין משה אין היום ככר אישי. שריקעו במשבר אלא

 בגין כלפיו שגילה הכלתי־מסוייג וההיכה
 כי הערכה גם קיימת כחירתו. אחרי מייד

 הוא השניים, כין המשכר יפרוץ כאשר
כממשלה. דיין •טל כמעמדו יתכטא

 הגיש סאדאת
אסירים ח פ8 רש

 אנוואר הנשיא הגש שעכר כשכוע רק
 של רשימה שראל לממשלת אל־פאדאת

 בבקשה פלסטינים, ביטחוניים אסירים
ליטחררם.

 סאדאת, אל שפנו האסירים כל את כוללת זו רשימה
 זאת עושה סאדאת למענם. להתערב בבקשה
 דואג הוא כי להוכיח כדי מדינית, כמחווה

 מאש״ף. יותר לפלסטינים
 זעם שעוררה זה, בנושא שר־הפנים הכחשת
 בקאהיר השילטון בחוגי מוסברת במצריים, ופליאה

 הרשימה בישראל נמצאה לא עת שבאותה בכך
סאדאת. של

 קיבל לא בכנסת אל־סאדאת של ביקורו (בעת
 להודיע אבנרי, אורי של הצעתו את בגין מנחם

 מיספר שיחרור על לסאדאת שלו בנאום־התשובה
 פלסטינים, ביטחוניים אסירים של מרשים
לאורח.) כמחווה

גמאם■ סרב מדוע

הרנ/טכ״ל של כהונתו
 האירועים בעיקבות כי הנמגע מן לא

 כהונתו תקופת תוארך הצפויים המדיניים
 (״מוטה״) מרדכי חכזאלוף הרמטב״ל של

 שנקכע האחרון למועד מעבר אף גור,
 השנה. אפריל חודש — לפרישתו

 שר־הביטחון לבין מוטה בין ששררו המתוחים היחסים
 לחלוטין הפשירו קצרה, תקופה במשך וייצמן, עזר

 מלא. אמון של יחס ביניהם שורר שוב וכיום
 לויאליות של גילוי בעיקבות בעיקר חלה ההפשרה
 וייצמן היה שבה בתקופה הרמטכ״ל, מצד קיצונית
 בתאונת־דרכים, שנפצע אחרי בבית־יהחולים מאושפז

 ידין ייגאל בישראל. סאדאת של ביקורו ערב
כממלא־מקומו. אז מונה

 ידין כיהן שכה הקצרה כתקופה כי מסתכר
כצורה נהג הוא שרלהכיטהון מקום כממלא

מכתב שיגר םק■1ל
לבגין אישי

שכת כ התקכל ראש־הממשלה כל
שי מכתב אחרונה  מאיר מאת א
מ כאהד בשעתו שהוגדר מי לנסקי,
 האמריקאי המאורגן הפשע ראשי
 ב־ מישראל. שנים במה לפני וגורש

 ראש-הממשלה אל המופנה מיכתכ,
 של כבתכ-ידו והכתוכ כגין מנחם
 לשקול מכגין מכקש הוא לנסקי, מאיר

 שר־הפנים יכל •מק את:ההחלטה מחדש
מ כניסתו את להתיר שלא כשעתו,

לשראל. הדש
השאר, כין במיכתכו, טוען לגסקי

 שאינו בעובדה מודה שהוא למדות כי
 קורכן הוא הרי צדיקים, ״ו ל עם נמנה

מ לאחד אותו שהפכה המאדיה, של
 מבקש הוא האמריקאי. ׳הפשע ראשי
ב לשראל להיכנס לו שיתיר מכגין
ימיו. שארית את כה ולכלות תייר

 תכיע השאר כץ והסתייגות. גיחוך שעוררה
ידי!

 קארטר של אחותו
בישראל לביקור

 נשיא של קרוב ביקור עריכת שסיכויי בעוד
 עדיין לוטים בישראל, קארטר, ג׳ימי ארצות־הברית,

 קארטר מישפחת של שנציגה ודאי כמעט בערפל,
 שהיא הנשיא, של אחותו לארץ. בקרוב תגיע

 קבוצה בראש להתייצב עומדת פעילה, דתית עסקנית
 להגיע המתכננים קאתולים צליינים כאלף של

בבת־אחת. מטוסים בשלושה לארץ
 מישרה־ על־ידי המאורגן הצליינות, סיור

 ישראלי, עומד שכראשו אמריקאי, נסיעות
 שמשתתפיו הראשץ הסיור להיות עשוי
 כשד למצריים. משראל היישר יטוסו

 לוודאי קרוב המסע, מארגנת שד מעמדה
 הגדולה הצליינים לקבוצת יתירו שהמצרים

מישראל. שירה כטיפה למצריים להיכנס

הבורסה
וברח פגע

 כסף לעוטות — והיחידה — הבטוחה הדרך
 פגע-וברח. כשיטת היא אלה כימים בכורסה

 כעת מניות קנה :כיותר פשוטה זו שיטה
כעליה. מכור הירידה,

 מניות האחרונים השבועות בשלושה רכשת אם
 עתה בשערים, 6070 של הגדולות הירידות בעת
 לך נתנו אלו גיאות ימי אותן. למכור הזמן הוא

 שבוע־שבועיים, במשך ההשקעה על לפחות 3070
 הקרובה לירידה בציפייה בכספך החזק מספיק. וזה

 בטוח. על שתבוא בשערים, הבאה
 ראשית, פשוטות. הסיבות ? ירידה צפויה מדוע
 מחשש אותם, לממש ירצו רווחים, שעשו רבים

 הבנקאים, שנית: בבורסה. נוספת גדולה לירידה
 לרכישות אותו ניצלו בבורסה, המשבר את שגרמו

 ועבור עצמם עבור מניות של מאסיוויות
 מהווה הנוכחית הגיאות שלהם. קרנות־הנאמנות

 אחרי ברווח. למכור עבורם טובה הזדמנות
 שערים ירידת שוב יגרמו מההשקעות, שייפטרו
גרימת תוך נוספות לרכישות לנצלה כדי מכוונת,

לישראל? ליבוא
 כקשר יודעי־דכר, כחוגים הנפוצה הגירסה

 הוועדות שתי של מקוזמוודהכינום להחלפת
 כא שהדכר היא כאיסמעיל״ה, שהוקמו

 אל- עכד-אד-ראני של תכיעתו כעיקבדת
גמאשי.

 אל־גמאסי אמר השילטון, מקורבי של אחת, גירסה לפי
 בירושלים, המצרי הצבא במדי להופיע יכול אינו כי

 מצרית. אדמה על שוהים ישראלים חיילים בעוד
 אמר שלי,״ לקצינים זאת להסביר אוכל ״לא

 זו. גירסה לפי לסאדאת, גמאסי
 כהוגי הנפוצה אחרת, גירסה דפי

 מובן גאמסי אין כמצריים, האופוזיציה
 התפתחויות נופח ממושכת, לתקופה להיעדר

והצבא. כקרב אפשריות

התנחלויות מתכננים
ח פי ר ת ח ית פ ב

 לענייני השרים ועדת ויד״ר שר־החקלאות
 20 הקמת מתכנן שרון, אריק התישכות,
 כפיתחת ימים חמישה תוך התנחלויות

 היהודית ההיאחזות ״עיבוי״ לשם רפיח,
 תושבי את להרגיע מנת על ובן זה כאזור

 הממשלה מתוכנית הנסערים הפיתחה
 מצרית. לריבונות להעכירם

שלוש עם מגעים אריק ניהל האחרונים בשבועיים

שיכות לשכת רצה ואף המטב״ד. ב
 את הביא דיצמן, כלפי לויאליות אז הפגין מוטה

ידין. של מישאלותיו לסיכול וגרם לידיעתו הדברים

 עוברים ם חייכי
בפוליגראר בדיקה

 חלק שנטלו ככנסת, הליכוד סיעת חברי
 ראש■ של שוכו ערב שהתקיים כתידרוך
 הנשיא עם מפגישתו בגין מנחם הממשלה

 אחד ואשר בארצות־הברית, קארטר ג׳ימי
 כתידרוך שנאמר את הדליפו מהם כמה או

 י• א כגל כריקה לעכור יתבקשו לעיתונות,
 נחשים הסיעה ראשי (פוליגראף). שקר

 מקרב המדדיפים את לגלות בהחלטתם
סיעתם. חברי

 ייפ״פריס״ מטיסות
בחיל״האוויר

 בשבועון־החדשות השבוע שפורסמה הידיעה
 ארבע של מציאותן בדבר ניוזוויק, האמריקאי

 עוררה ואשר צה״ל, של בקורס־הטייס חניכות־נשים
 היתד■ לא הישראלים בכלי־התיקשורת התרגשות

האמריקאי. העיתון של סקופ

ברווח. ומכירה שערים עליות
 במו לנהוג היא להרוויח הבדוקה הדרך

 ולהמתין למכור השעה ועכשיו הבנקים,
 להיכנס בדי הקרובה, לירידה בסבלנות

שוב. לכורסה

ראשונה פנייה
לאוטונומיה

 ה• רשויות אל הראשונה הפנייה
 לקום האמורה הפלסטינית, אוטונומיה

ה תוכנית על-פי וכשומרץ ביהודה
 ככר נעשתה בגין, מנחם שד שלום

 ההפרטה ״אולפני מגכ״ל ■השבוע.
 רשמית פנה קול, יצחק הרצליה״,

 כית-להם, עיריית ראש אד ככתב
על — אמורה שעירו פרייג׳, אדיאם

 הממשל כירת להיות — התוכנית פי
בגרה. הפלסטיני העצמאי

 ד• זיכיון לקבל במכתבו ביקש קול
 לתחנת־טלוויזיה אנטנתשידור התקץ

 באמצעות האוטונומי. כשטח עצמאית
לשראד. לשדר מכקש הוא זו אנטנה
 יוכלו האוטונומיה, תקום אכן אם

ל רשיונות אץ־סוף להעניק ראשיה
פרטיות. ורדיו טלוויזיה תחנות הקבלת


