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 והמצוי בישראל המכהן זר, צכאי מומחה
כועשהוזז ד מסד הערכי, כעולם כמתרחש

 למידחמה מצפה שהוא הישראליים לידידיו
הכא. בחורף
 שהוא תיקווה מתוך בחורף הערבים יבחרו לדעתו,

 טאנקים בלוחמת צה״ל של היתרון את לצמצם יעזור
 ועיראק, סוריה מצד תבוא היוזמה ומטוסים.

 כישלון אחרי וסעודיה, מצריים את אחריהן שיגררו
 אל־סאדאת. אנוואר של יוזמת־השלום

 והדבר זו, במילחמה תנצח ישראל כי סבור הוא
 יגרום הדבר כי מאמינים הם אך לערבים, גם ברור

 המעצמות את יכריחו אשר בינלאומיים לזעזועים
הערבים. על־ידי המקובל הסדר ולכפות להתערב

ד3י ט  0ו?יווי״התירו ו
שרו! ארי? עוד

 אלוף שר־החקלאות, של במילואים מינוי־החירום
 כניסתו עם הנראה ככל יבוטל שרון, אריאל (מיל.)

 לתפקידו. איתן (״רפול״) רפאל החדש, הרמטכ״ל של
 בנקמנות יראה לא המינוי שביטול על־מנת
 אריק עם שיחסיו רפול, מצד אייטית

תקינים, אינם

שרות ת א  ־ אמריקאיו
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 אשרות מוציאה האמריקאית הממשלה
 הם אם רק סובייטים לפליטים כניסה

ההלכה. לפי י,הודים
 מוציא מבקשי־האשרות של יהדותם על האישורים את

 ממשלת של הקמתה מאז הפועל היא״ס היהודי האירגון
 שהרוב למרות האורתודוכסית, ההלכה לפי הליכוד,
 זרם על משתייך אינו ארצות־הברית יהודי של המוחלט

היהדות. של זה
 מישרד־החוץ לבין היא״ם כין ההסכם לפי

ארצות־ ממשלת מאשרת האמריקאי,

אישיות פולחן
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■דין של עצמי
 הפך ידין, יגאל ראש־הממשלה, סגן ?

 אחרי הממשלה, חכרי כקרב לבדיחה
 התמונה כי הסתבר האחרון שבשבוע
 פניו, מול בלישכתו, התלויה היחידה

תמונתו־שלו. היא
 כה עד ביקרו לא השרים מרבית

העצ־ האישיות פולחן ידין. בלישכת
כתבת בעיקכות התגלה שלו מי :
האח השישי ביום ששודרה טלוויזיה ..
 בלישכתו, יושב ידין ניראה בו רון, '
תמונתו. מול 1

שסי■

 סובייטים, אזרחים שד כניסתם את הברית
 יהודים הם המבקשים אם ורק אך

 שברומא הסיבה זוהי ומאושרים. מוכרים
 אזרחים עשדת־אדפים עתה מסתופפים
 לעלות המסרבים לשעבר, סובייטים
 אשרות־כניסה לקבל יכולים ואינם לישראל

 מכיר אינו היא״ס כי לארצות־הכרית,
ביהדותם.

ה שליחי . - תעדי
ם זרים?■ סוכני

 של מישלחת־העלייה של החדשה הפעולה תוכנית
 ראש את תחייב בארצות־הברית היהודית הסוכנות

 אם — זר כסוכן להירשם תדמור, ישעיהו המשלחת,
 אותם שפירסם כפי התוכנית, פרטי את יממש

בניו־יורק. האחרון בשבוע
 העיברית הראדיו לתוכנית תדמור שהעניק בראיון

 להקים מחלקתו בדעת כי סיפר ישראל״ ״כאן
 כדי ארצות־הברית, ברחבי ישראלים״ של ״חוגים

 את בארצות־הברית הגרים לישראלים ״להסביר
 לחזור לשכנעם וכדי ועקרונותיה הממשלה מדיניות
ישראל.״ למדינת
 הישראלים שרוב העובדה מן בדבריו, התעלם, תדמור

 ארצות־הברית, ואזרחי תושבי הם לחזרה, המועמדים
 זו, במדינה בהחלט אסורה כזו מדינית ופעילות

 זרים״ כ״סוכנים מפעיליה נרשמים אלא־אם־־כן
 עצמם ומעמידים האמריקאי במישרד־המישפטים

 הפנימיים שירותי־הביון של וקפדנית חמורה לביקורת
האמריקאיים.

״קונסולים להציב הממשלה שתוכנית נראה
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 מנב״ל הוד, מוטי (מיל.) יון!
 חיובית מהפכה חולד ״אל־עד״, ית

 לבטל הורה הוא כחברה. ראשונה
 כרטישי חלוקת את כליל כמעט

המי של התיבות (ראשי ה״ג׳י-אר״
 — ריקוופט גוברמנט האנגליות לים

 הקודם שהמנכ״ל הממשלה), בקשת
 ביד חילק בן־ארי, מרדכי ההברה, של

 ופרו• אישי-ציכור לעיתונאים, רחבה
 למיניהם. טוקציונרים

 ביטול הוד: של ההוראה פירוש
 הינם כרטיסי-טיסה חלוקת שד מוחלט

 ורק אך מעתה שיינתנו
 בשליחות הנוסעים לפקידי-מדינה

בעיקר הממשלה.
 מעת שיינתנו כ״אל-על״,

 הנוסעים לפקידי-מדינה
 החלט פגעה בעיקר הממשלה.

 העיקרייג הנהנים שהיו כעיתונאים,
״אל-על״, חברת שד זה עקיף משוחד

* זי

 נציגויות כחמש יורדים״ להחזרת
 מיועדת בצפון־אמריקה, ישראליות

 האמריקאי החוק מיגבלות עד להתגבר
 להיות יוכלו התוכנית שמפעילי כדי

דיפלומאטית. בחסינות מוגנים

ש״נדלר ריב״קוף  ו
לו ב ק ת י ה א ב לו

 יעמוד ריביקוף, אברהם היהודי הסנאטור
 של״י ח״כ של פניו לקבלת הוועדה בראש
 ביקורו בעת ׳אליאב, (״דובה״) אריה

 בוואשינגטון. הקרוב
 יו״ר שינדלר, אלכסנדר הרב יעמוד במקביל,

 בראש האמריקאיים, היהודיים הנשיאים״ ״ועדת
 בנידיורק. אליאב, של פניו לקבלת ועדה

 להשתתף ושינדלר ריביקוף של הסכמתם
 חכר־ של פנים לקבלת ציבוריות בוועדות

 ישראלית, מיפלגת־שלום שד ומנהיג כנסת
 בדעת־הקהל קיצוני מיפנה על מעידים

 האמריקאית. היהודית
 שהטילו בחרם שינדלר, הרב השתתף שעברה, בשנה

 הרצאותיו על הממוסדים היהודים האירגונים
בארצות־הברית. אליאב לובה של
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בהקמת עוסק הליכוד ממשלת של התעמולה מנגנון

 קיצוניים ימניים דתיים אירגונים עם הדוקים קשרים
 ראש־הממשלה מישרד בהשראת בארצות־הברית.

 נציגים בהשתתפות בינדתיים מיפגשים נערכו
 הכנסיות עם אורתודוכסיות יהודיות קהילות של

 הבפטיסטית והכנסייה הפאינדמנטאלס האוונגליסטית,
הדרומית.

 נוסף לבנה״ ב״מדיניות תומכות האלה הכנסיות כל
 לדו־קיום מתנגדות הן קנאית, נוצרית להטפה

 בראש לברית־המועצות. ארצות־הברית בין
 בילי המטיף עומד הזו הנוצרית־יהודית ההתארגנות

 אחרי גם ניכסון לריצ׳ארד נאמן שנשאר גראהם,
 משתפי וכל ברבים, פורסמו החמורים שמעשיו
 במאסר. הושמו עימו הפעולה

 הכנסיות פירסמו האחרונים בשבועות
 תמיכה מודעות הימניות-קיצוניות

 וגוש* השדמה ארץ־ישראד במדיניות
 ארץ־ישראל שכל מצהירות כשהן אמונים,
 לחפש הפלסטינים ושעד ליהודים שייכת

אחרת. מולדת להם

ש: קצין־ מבוק
ה מודיעין ר ט ש מי ל

 באופן מחפשים מישטרת-ישראל ראשי
 קצין- לתפקיד מתאים מועמד אחר נואש

 לאחרונד המישטרה. של הראשי המודיעין
 בן־פורת, יואל לתת־אלוף התפקיד הוצע

 לפני עד שכיהן חיל־המודיעין, מוותיקי
 והעומד צה״ל כדובר חודשים מיספר

 דחה בן־פורת קבע. משירות להשתחרר
ההצעה. את

ת ערכו ה הי ש ד ח
ף ענ ירסוםב

 להתאחד עומדות תל־אביביות חברות־פירסום שלוש
 אחד. למישרד־פירסום השנה באפריל מהראשון החל

 ״קדמון״ ״אכנת״, הפירסום מישרדי
 אחד למישרד ימוזגו ו״שיפרץ־נעמן״

 כע״מ״. ונעמן שי,פרין קדמון, אבנת, שייקרא
 בתל־אביב. כלל בבית יהיו החדשה החברה מישרדי

 מישרד לתיפקוד פונקציונאלית בצורה תוכננו הם
 חדישה. בינלאומית במתכונת פירסום
 תקציבי־ מיספר קיבלה בבר המאוחדת החברה
 הבינלאומית המלונות רשת של ביניהם חדשים, פירסום
אין. הולידיי

א ב ר אבן א א ט ס ר פ סו
 מסחררת. סיפרותית בהצלחה זוכה אבן אבא ח״ב
 האוטוביוגראפי ספרו הופעת מיום ימים חודש תוך

 של עותקים אלף 120כ־ נמכרו חיי, באנגלית,
בארצות־הברית. הספר
 חברת עם משא־ומתן עתה ■מנהל אבן

 להפיל המבקשת וורנר״ ״האחים הסרטים
סיפרו. על-פי חייו, על סרט

 לסופרים מצטרפת אבן, סוזי הח״כ, של רעייתו גם
 ניו־יורקר, היוקרתי האמריקאי הירחון שבמישפהה.

 ילדותה זיכרונות על שלה מאמר לפרסם עומד
 לשם באיסמעיליה, ביקורה רשמי ועל במצריים

בגין. מנחם של כאורחתו טסה

ה ס ר הבו
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 חד־משמעית להבהרה המתינו בבורסה המשקיעים
 בבורסה. יחיד ריווחי על מיסוי בדבר האוצר של

 הגואה. הפעילות להחזרת תנאי היא כזו הבהרה
 המכשיר כזו הבהרה אחרי תהגה הבורסה

 ללא להרוויח ניתן בז במשק היחיד
 כזו, הבהרה כספים. להלבין וגם מיסוי כל

 השערים, של הנמוכה הרמה בצירוף
 בקרוב, השערים את מחדש להעלות עשויה
 כמה אזורים. מניות סביב התפתחה ערה פעילות

 לעלות עשויים המניה שערי כי הריחו מקורבים
 1977 לשנת מאזנה החברה. במצב ניכר שיפור בגלל
 שנת ובתחילת ההפסדים כל מחיקת על יראה
 להיראות למאזנה שיגרמו פעולות כמה ננקטו 1978

 החברה חלק מכירת הפעולות: בין ביותר. דיווחי
 קרקעות של לבעלותה והעברה בירושלים כלל במרכז

כלל. של אחרות מחברות נוחים במחירים

*


