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□ מצפי□ הערבי
אוץן־יקא׳ דדח*ן

 הנשיא של ביוזמתו התומכות ומדינות־ערב מצריים
 אמריקאיים לחצים להפעלת עתה מצפות סאדאת,

 לפני הנוקשות, עמדותיה את שתרכך כדי ישראל על
 הבאים. צעדיו על סאדאת הנשיא שיחליט
 לארצות־ תרמוז שפעודוה לוודאי קרוב

 כנשק להשתמש עליה יהיה כי הכרית,
 סאדאת. יוזמת שתיכשל למיקרה הנפש
 על האמריקאים של מאמצעילהלחץ אחד

 מנוס, יהיה לא כי ■המענה יהיה ישראל
 נשק ממכירת השיחות, כייטלון שד כמיקרה

 את מהדש שיגכיר דכר למצריים, אמריקאי
כמיזרח־התיכון. החימוש־ מירוץ

ה ד מ ע ת ה אלי שר ־ הי
ת. טי א פולי ביטחונית ל

 ניצבים אינם צבאיים או ביטחוניים שיקולים שום
 הישובים בעניין הממשלה של החלטתה מאחרי

 השארת על ההתעקשות רפיח. בפיתחת הישראלים
 ואפילו טהורה, פוליטית היא והרחבתם היישובים

ביטחוניים. לשיקולים בניגוד עומדת

מוחלם כניגוד זאת
 זה כנושא שמשמיע האחרונות להצהרות

׳מרץ. אריאל שר־ההקדאות,

ך מסע ר ד מו
ד ו״צמן וג
 הישראלית בעתונות השבוע שהתפרסמו הידיעות

 פילוג ליצור מצריים נשיא כאילו מנסה פיהן על
 לשר־הביטחון שבחים חלוקת תוך בממשלת־ישראל

 ומפוכחת ראציונאלית כאישיות והצגתו וייצמן עזר
 משרד־ בהשראת התפרסמו דיין, ומשה לבגין בניגוד
החוץ.

 ממלחמת־הירושה, חלק הם אלה ידיעות
 כמעמדו לפגוע שרון ואריק דיין מנסים שכה

 כשיחות פגיעה כמחיר אפילו וייצמן, שד
חשלום.
 של מערכה להפחית ניסיון נעשה זה מסע במיסגרת

 כוועדה ולהציגה השלום, בשיחות הצבאית הוועדה
 כלשהו. מהותי ערך ללא בלבד טכניים בנושאים הדנה
 מכל יותר הצליח שוייצמן שהסתבר אחרי נעשה הדבר

 של ליבם את לקנות בממשלת־ישראל אחר שר
בכנותו. אמונם את ולרכוש המצרים

ה ר קי על ח
בטדוויויה שוחד

 בירושלים, המישטרה של במטה־הארצי מייוחדת יחידה
 חשדות עתה חוקרת פלייציג, עמי החוקר של בפיקודו
 של הערבית התחנה מכתבי אחד נגד שהועלו

 זאהדי. עבד־אל־ואהב הטלוויזיה,
 זאהדי — וקיכד — דרש החשדות על־פי

 עיריית ר?*ש כיניהם כגדה, שונים מאיישים
 כין שנעו סכומים פרג׳, אליאם כית־לחם

 תמורת ירדניים דינרים 300ל־ 100
בטלוויזיה. ראיונות
 כתכי נהגו מישטרתיים מקורות לדיכרי

 השילטון כתקופת הירדנית, הטלוויזיה
 ממרואייניהם תשלום לקכל בגדה. הירדני
טיכעית. הדרישה להם נראתה ק־ ומשום

בתחנה אחרים פקידים גם אם פלייציג חוקר עתה

 החשד, על־פי זאהדי שקיבל בכסף התחלקו הערבית
 ישודרו. אכן שהראיונות כדי

 רכישת לצורכי הישראלית בטלוויזיה אחר שימוש
 התחנה, כמנהל בר־אל יוסף של מינויו ערב :השפעה
 כתבות־פירסום שתי הערביים בשידורים הופיעו

הוועד־המנהל. חברי של הפרטיים לענייניהם הנוגעות

ת ר ב הנטייה גו

ר ־ עולו ב תן דו בן־נ
 של .הכלכלי המדור של לשעכר העורר

 שלו, (״מושקה״) משה אחרונות״, ״ידיעות
 אשר של !הבחירות מטה כדובר מונה

 המערך מועמד כן־נתן, (״ארתור״)
 תל־אביב. עיריית לראשות

 הבחירות מטה הרכבת את בן־נתן השלים אלה בימים
 תל־אביב, עיריית מועצת חבר יעמוד שבראשו שלו,
רז. נחום

ף די ח ה ת ד יפי! ח״□ א
 מחלקת־החדשות למנהל מחליף בהקדם לחפש הנטייה

 חלק של נחלתם כה שהיתה יבין, חיים בטלוויזיה,
 באחרונה תומכים לה מוצאת החדשות, מחלקת מעובדי

 נראה בטלוויזיה. אחרים בכירים עובדים בקרב גם
 עוד נמנה אינו הטלוויזיה, מנהל צוקרמן, ארנון גם כי
 של הכימעט־יחידי התומך וכי זה, רעיון מתנגדי עם

 ליבני. יצחק רשות־השידור, מנכ״ל הוא יבין
 כעת המועלה ליבין אפשרי כיורש מועמד של שמו
 שימעון בטלוויזיה, הוותיקים הכתבים אחד של זה הוא

 בשנים לו שהיו רבים סיכסוכים שאחרי טסלר,
 ״להכנס החליט מחלקת־החדשות, עם האחרונות

 שני. מבט התוכנית בעריכת ומסתפק למקרר״
 דשכנע לנסות היא שהועלתה אחרת הצעה

 לקכל כדי מניו־ידרק, לחזור שילון דן את
לידיו. המחלקה ראשות את כחזרה

□ חיו ס־ טי  נוסף פר
״אל־על״ לעובד■

 מרדכי (מיל.) האלוף על, אל־ חברת של החדש המנכ״ל
 מעובדי אחד לכל שי להעניק החליט הוד, (״מוטי״)

 מישפחותיהם. ובני החברה
 חינם הניתן השנתי כרטיס־הטיסה על כנוסף

 וכני־מישפחתו החכרה מעוכרי אחד לכל
 כרטיס■ העוכדים השנה יקכלו הקרוכים,

 מכני־ אחד ולכל להם נוסף חינם טיפה
 עד אותו שינצלו כתנאי וזאת מישפחתם,

השנה. אפריל חורש

ה חבור■ ק בחוליות■! לו
 מישטרת־ישראל, מפכ״ל של מחלתו

 יותר הרכה חמורה תכורי, חיים רכ״ניצכ
כחוליותיו. לוקה הוא משפעת.

 בבית־החולים שבועות שלושה מזה מאושפז תבורי
 שבעין־ בבית־החולים שכב בתחילה בירושלים. הדסה
הר־הצופים. שעל לבית־החולים הועבר השבוע כרם.

ר ב אישי דו
ל א ג ״ •דיו ל

ל ה מנ ה
ר כ ת ש מכוני

 (מיל.) תת־אלוף נגד תלונה הוגשה למבקר־המדינה
 שהיה ומי מינהל־מקרקעי־ישראל מנכ״ל עקנין, משה

בצה״ל. פו״ם מפקד בעבר
 בכירים עובדים על־ידי הוגשה אשר התלונה, פי על

 ווקסהול במכונית לנסוע עקנין הסכים לא במינהל,
 ח״כ את שירתה אשר לרשותו, שהועמדה חדישה

 דרש עקנין המינהל. מנהל היה כאשר זורע מאיר
 סירב וכאשר וולוו, מסוג מכונית ממינהל־הרכב

 הווקסהול את השבית לו, לתיתה הרכב מינהל
חדישה. פיאט מכונית ושכר

 המי־ עלו התלונה ■מגישי חישוכי פי על
 לירות אלף 50מ־ למעילה הרכב שכירות
חודשים. ארכעה כת כתקופה
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□ ה□״□׳□ מרבי
ד לי הו ת ל בנו

........ ........... -

 חיל-האוויר של פסיכולוגים צוות
 ה־ סייוחד־כמינו, כמחקר עתה עוסק

 ■הבלתי־ זזתופעה את לכדוק מייועד
 ציוותי• צאצאי שבאוכלוסיית מוסברת
 שיעור מורכבת בחיל־האוויר האוויר

מכנים. כנות של יותר גדול
 של בחילות־האוויר ידועה זו תופעה

 שיעור כחם שגם כעולם, רכים צכאות
 כ* גדול הטייסים ילדי כין !הנקבות

 באום■ היחסי משיעורן ניכרת מידה
הישר כחיל־האוויר הכללית. לוסיה

 שנים לפני ככר זו תופעה אובחנה אלי
 תקציב להקצות הוחלט עתה רכות.

 יש אם לבדוק כדי למחקר, מייוהד
 פיסיולוגיות או פסיכולוגיות סיכות

התופעה. את הגורמות

 ככל הגיע ידין, ייגאל סגן־ראש־הממשלה ד״ש, מנהיג
 לו. הראוי בפירסום זוכה הוא שאין למסקנה הנראה
 מחלקת עובדי על נוסף למנות, החלים כך משום

 דובר גם תנועתו, של הרישמיים ודובריה ההסברה
אישי.

 מי גונדר, לוד) עם (מתחרז עוד הוא הדובר
בגלי־ חדשות עורף זה למינויו עד שהרה
צה״ל.

ם מי □ צל שי מבק
ק ל ת ס ה ל
ת כ רו ע ת ר מ הי א ק

ביק ישראלים צלמי-עיתונות כמה
 מכתלי תמונותיהם את להסיר שו

 מגע — ״קאהיר הצילומים תערוכת
 תל־ כמוזיאון עתה הגערכת ראשון״,

הרא חוויותיהם מוצגות שכה אכיב,
 מכירת הראשונים הצלמים של שונות

מצריים.
התע מארגן כי טוענים הצלמים

 גם שהוא כר-עם, מיכה הצלם רוכה,
 המוזיאון, של צילום לענייני היועץ
 צילומיו־שלו, את בתערוכה הבליט

עמיתיו. לצילומי פרופורציה כל ללא

■■■

□ בי ר קו מ ל
 פורסמה החדשה ההנפקה על המיזרחי בנק הודעת
 קבלת אחרי ימים ארבעה רק הבורסה הנהלת על־ידי

 בדואר ההחלטה נוסח את שלח הבנק בבנק. ההחלטה
 אלנבי. ברחוב מולו השוכנים הבורסה, מישרדי אל

 יכלו.המקורבים אלה ימים ארבעה כמשך
 ■סמך על במניות במיסחר לעסוק להנהלה
הציבור. בידי היה שלא שבידיהם, .המידע

ה רס הבו

ה עלייה ד מהירה ח ו
 בממוצע המניות שערי יעלו הקרובים כימים

אחוזים. 20—30 של
 באמצע מהירות לקניות הצפויה העלייה את נצל

 אחוזים. 10—20 של שער עליית לאחר ומכירות השבוע
 תלולה. בצורה ירדו ששעריהן במניות בחר

 של המוחלט הביטול :הן הקרובה לעלייה הסיבות
 הודעת !בבורסה מוחים על מם להטיל הכוונות

 — הבנקאי האשראי הגבלות ביטול על בנק־ישראל
 הבורסה עסקי מימון את להגדיל לבנקים שיאפשר דבר
 לרמה המניות שערי ירידת ועובדת הלקוחות, של

 האחרונים. בשבועות ביותר נמוכה
 המניות את למכור שרצה מי כל למעשה
 והבנקים שני, כיום ככר אותן מכר שבידיו
 לעליית הם אף ידחפו הסחורה את שקלטו
כרווח. למכרן שיוכלו כדי שערים
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