
 עורר - גור מוטה
ת? *■דיעות אחרונו

 גור, (״מוצה״) מרדכי רב־אלוף הרמטכ״ל,
 מתפקידו הכא מחודש לפרוש העומד

 להתמנות עשוי מצה״ל, ולהשתחרר
 ״ידיעות הצהרון של הראשי כעורכו

 הרצל הד״ר של כמקומו אחרונות״,
 לגימלאות. שיפרוש רוזנכלום,

 מיפלגת יו״ר על־ידי לו שהוגשה הצעה דחה מוטה
 פוליטית לפעילות להצטרף פרס, שמעון העבודה.

 לתפקידים בהצעות הוצף הוא המיפלגה. במיסגרת
 נראה אולם הייצור. בתחומי הפרטי, במשק בכירים

 העיתונות לטובת להכריע בכל־זאת עשוי שהוא
 הראשיים המאמרים כתיבת את עצמו על ולקבל

אחרונות. בידיעות
 בחוגי שנפוצו העקשניות השסועות למרות

 בעלי בין המתנהל המשא־והמתן על העיתונאים,
 מוזס. נוח הכחיש זה, בכיוון מוטה לבין העיתון
 הידיעה. את ובעליו, העיתון של האחראי עורכו

 העיתון בעלי בין המגעים הצטמצמו מוזם לטענת
 של לאור הוצאתם המשך לנושא רק מוטה לבין

העיתון. של בהוצאת־הספרים ספריו,

ר אפוי קו  אישיות בי
ג ר ד ־ ת מ מיוגוסלוו־ה ר

 אישיות לארץ להגיע עומדת הקרוב כעתיד
 היוגוסלווי הממשל עם הנמנית רמת־דרג
 המתקיימים מגעים כעיקכות ככלגראד.

 לנציגים ממישלת־ישראד נציגי כיד
 רישמי לביקור האישיות תגיע יוגופלווים,

 יוגיסלוויה, נשיא של ההלצה על־פי כארץ
ציצו. המרשל

ק ר ש ב ק ב ת ר י ש א ל
קוליץ מינוי

 ברק, אהרון הפרופסור היועץ־המישפטי־לממשלה,
 לחבר וייצמן, עזר שר־הביטחון. על־ידי התבקש

 השר ידיד של צירופו בדבר מישפסית חוות־דעת
 . להנהלת קוליץ, דויד בעבר, ושותפו-לעסקים

מישרד־הביטחון.
 אלול, עיסקי־הנשק סוכנות את לנהל הממשיך קוליץ,

 לתפקיד מונה כבר בה, מניותיו את מכר שווייצמן
 הישראלית המישלחת כדובר במישרד־הביטחון, זמני

 שלצורך אלא בקאהיר. הצבאית הוועדה לשיחות
 לשירות־מילואים. גויים הוא זה

 קוליץ את למנות וייצמן מכקש עתה
רכש, לענייני מישרד־הכיטחון כסמנכ״ל

 הזה העולם תנועת
״,בשל

 כיום תתכנס התנועה מועצת
 ככית ,1978 כפכרואר 23 החמישי,

תל־אכיב. קפלן, רה׳ בני-כרית,
:סדר״היום

שלי. מועצת על דיווח •
בשלי הפנימי המצב •
מדיני. דיון •

מתבק הזמנות, קיכלו שלא הכרים
התנועה. למזכירות לפנות שים

 שקוליץ הוא וייצמן שד התנאי אולם
 ושהיועץ־ שלו סוכנות־הנשק את ימכור

כמינוי. פסול כד אין כי יאשר המישפטי

ת ל א 11ז• ■הוד■ ״מיהו ש

ה ל ע ק על שוב ת ר ב ה
 באופק. מסתמן חדש ממשלתי משכר

 לגבש* עשוי כגין, מנחם ראש־הממשלה,
 בעיית לתיקון חדשה נוסחה הקרוב כעתיד

 ההסכם על־פי ההלכה, כרוח מיהו־יהודי
 אגודת־ישראל. לבין כינו הקואליציוני

 כזאת נוסחה להגיש בגין הבטיח ההסכם על־פי
 הזכירו באחרונה הממשלה. הרכבת מיום שנה תוך

 להתקרב עומדת השנה כי לבגין, אגודת־ישראל ראשי
 בהקדם. הצעתו את לגבש להם הבטיח והוא לקיצה
 משבר לעורר עלול הבעייה של החדש הניסוח

 החוק תיקון בעד להצביע יוכלו לא שאנשיה ד״ש, עם
 אגודת־ישראל, אנשי טוענים בגין, זו. בשאלה
 מאבני־היסוד אחת בהם רואה שהוא להם הבטיח

 אותם יעדיף מחלוקת של ובעיקרה הקואליציה. של
הקואליציה. מן לפרוש תאיים זו אם ד״ש, על־פני

ת ס מיוון! בל■ בו
 של העיקריים הפעילות ממרכזי אחד

 הכוונה פעולה. מכלל לצאת עומד הכנסת
 נוכחות ששיעור הכנסת, למיזנון היא
נוכחותם שיעור עד עודה כו ״כים הה

ל ה ניר ס מו
ייאל־יעד״

ס פ ת ה ו ח ר ב ה ב
 ״אל־על״ •טל הסניפים ממנהלי אחד

 כעת כאחרונה, נתפס כארצות־הכרית
 כדוד. כנמל״התעופה ניסיון־הברחה

 כמסלול חפציו עם לעכור ניפה האיש
 מה על לו אין כי המעיד הירוק,

 המכס לביקורת נלקח הוא להצהיר.
הס בחפציו שנערך החיפוש וכעת
 חפצים להכריח ניסה הוא כי תבר

מס עליהם המכס ששווי וכלי־השמל
 לירות. כאלפי תכם

שנת הצרורות כי להגנתו טען האיש
 !על־ שנשלחו מתנות הם ברשותו פסו
 כארצות־ ישראליים שליחים ידי

 לא הוא וכי כארץ, לקרוביהם הכרית
תכולתם. על ידע
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 ו כשית: בצה״ל, ראשי קצין-הינוך מיפקדת
 מישרד־ של ההוצאה־לאור עם פעולה

 ספר לאור להוציא עומדים הביטחון,
 צה״ל שד הרישמית הגירסה את שיהווה

 יופ-הכיפורים. למילחמת
 ופרשנים כתבים של גירסות רק פורסמו כה עד

 צה״ל שיוציא הספר ואילו המילחמה, על צבאיים
 כולל המילחמה, של המלא סיפורה להיות אמור

פורסמו. שטרם פרטים
 כימי: משלים דיין (״דודו״) דוד העיתונאי

 על המסתמך הספר, כתיבת את אלה
 מייד שנערכו הרישמיים התחקירים

המילחמה. אחרי

במליאה.
 החוזה את להפר עומדים הכנסת מיזנון חוכרי
 המיזנון. פעולת את ולהפסיק הכנסת, מישכן עם שלהם
 הוא כי היא הוברט, אשר המיזנון, חוכר טענת

 משום המיזנון מהפעלת האחרונה בעת מפסיד
 מסיבות לערוך מעדיף שמיר, יצחק הכנסת, שיו״ר

 המישכן. בתוך כה עד נערך שהיה הסוג מן
הבית. לכותלי מחוץ

 היא המיזנון לסגירת האמיתית הסיכה אולם
 סיכסוך נתגלע שבאחרונה העובדה

 חדווה, אשתו, לכין הוברט בין מישפחתי
 כחוכרת החוזה על חתומה היא שגם

המיזנון.
 מהם מי להסכם להגיע הצליחו לא שהשניים אחרי

יפרשו. ששניהם הוסכם המיזנון, את להפעיל ימשיר

ד ,,■■אל־על סי פ  ת
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 להפסיק אד־על חברת את הממשלה תאלץ אומנם אם
 של האימונים טיסות ואת הסדירות טיסותיה את

 לחברת־התעופה לגרום הדבר עלול בשבתות, טייסיה
 בשנה. ל״י מיליון 60בכ־ שיסתכם נזק הלאומית

 הוקמה הדתיים השרים דרישת כעיקכות
 אכן אם להחליט יהיה שמתפקידה ועדה,
 כשבתות. ״אל-על״ טיסות את להפסיק צריך

 החברה על לכפות תנסה הממשלה כי להניח יש
 ראש־הממשלה תמיכת עקב וזאת בשבתות, לשבות
הדתיים. בשרים

ם ק  חסויהו תו
ל ב טי ס פ ר ל מ הו

 שבה חברה, להקים הצעה הועלתה ברשות־השידור
 את בעתיד תפיק אשר רשות־השידור, שותפת תהיה

הזמר. פסטיבל
 הפסטיבל הפקת עצם מלכד כי היא הכוונה

ומוצרי-דוואי תקליטים החכרה תפיק
כפסטיכד. הקיטורים

 נתן עורך־הדין רשות־השידור, של היועץ־המישפטי
 הקמת אפשרות את אלה בימים בודק כהן,

האמורה. החברה

 וידחו מדוע
ה תי סו ? טי ר כ ש

 עמית, מאיר שר־׳התחבורה, של החלטתו
 לחו״ל לישראלים טיסות-השכר את להפעיל

 נעשתה השנה, נובמבר מחודש החל רק
 הישראליים. המלונאים של בקשתם על־פי
 כי השר כפני טענו ■המלונאים ראשי

 כצורה תפגע מייד טיסות־השכר הפעלת
בתיירות־הפנים. קשה

 טיסות־השכר הפעלת את לדחות מהשר ביקשו הם
 להיערך מספקת שהות להם להניח מנת על לחו״ל

 מוגברות טיסות־שכר ולארגן החדש המצב לקראת
בתיירות־הפנים. הפגיעה על אותם שיפצו לארץ,

ס או תוו עי פוו ה פ  הו
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 בשנים כי העלה ישראל עיתונאי איגוד שערך סקר
 נשים הצטרפות של המגמה גברה האחרונות
 טהור. גברי מיקצוע בעבר שהיה העיתונאות, למיקצוע
 המצטרפים מכל אחוז 50כ־ כי הסתבר

 כין הנשים כששיעור ניטים, הם למיקצוע
 לשנה. משנה עולה החדשים העיתונאים

 מיקצוע עשוי זו מגמה תימשך אם
 נשי. למיקצוע להפוך העיתונאות

 במשק. הכלכליים בגורמים מוסברת זו תופעה
 עיתונאי, אין בעיתונות המקובלים השכר תנאי על־פי
 מישפחתו את לפרנס יכול מישפחה, ראש שהוא

משכרו.

ה״ל ח-ד■ שוי  צ
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 להיענות החליטו צה״ל שילטונות
 ן גו; מנחם המפיק של לבקשתו כחיוב

הישראלי הסרט כוכבי לשני לאפשר
 ויפתה :!ץ

לפסטיבל•
 כעוד שייפתח :רלין

 בהקרנה שם להשתתף כדי שבועיים,
 כמיסגרת הסיט של הרישמית
 הפסטיכל. של התחרות

 סדיר כשירות חיילים הם ויפתח ענת
 בתיאט• כשחקנים ומשרתים כצה״ל

 לפסטיבל הנסיעה לצורך צה״ל. רץ
 סשירותם מייוהדת חופשה יקבלו הם

הצבאי.

^ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ^ו ₪ * ^

ס״ !שרע 1 יש*7 שד ■*מיג
 עצמץ ענת לימון״, ״אסקימו

 לפ! הסרט עם לצאת קצור,
שייפתח כרלין של הסרטים
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