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 קיימת : האחרונה המוסמכת הערכת-המצב

 חדשה מילהמה להתפרצות סכירה אפשרות
 מחודש החל לישראל, מדינות־ערב כץ

 יפו; שכו המועד הקרוב, אוקטובר
 ישראל כץ הסבס־ההפרדה של תוקפו

למצריים.
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 האלוף הכללי, כמטה המודיעין אכף ראש
 לכהן הנראה ככל ימשיך גזית, שלמה

נוספת. שנה זה כתפקידו
 אחרי אחת, פעם הוארכה כבר גזית של כהונתו
 נמצא הוא כי נמסר באחרונה פרישה. בפני שעמד

 בקרוב, לפרוש העומדים האלופים ברשימת
 שבעיקבותיה הערכה־מחדש, נעשתה בינתיים אולם
בתפקידו. להמשיך גזית עשוי

ה של מ מ  שהיי עוני !יה ה
ת ם א אי ק מרי א ה

 השבוע, שפורסמה להערכה כסיס אין
 דיון מעריכת הממשלה נמנעה שלפיה
 המימשל שאלות על להשיב כדי מדיני,

 עס המגעים המשך כנושא האמריקאי
 האמריקאים. כקשת על־פי מצריים,
 שאלות על להשיב למהר שלא הוחלט מלכתחילה

 עיסקת אישור על תגמול״ כ״פעולת האמריקאים,
 האמריקאי. בקונגרס המשולשת המטוסים

 כלל. עונש זה אין כי הסתבר, בדיעבד אולם
 כתב רסטון, ג׳יימס הנודע, האמריקאי הפרשן

 בדחיית מעוניין עצמו קארטר כי טיימס בניו־יווק
 יהיה שהוא כיוון המיזרח־התיכון, בבעיית הטיפול

 פני בקבלת האו״ם, עצרת בפני בנאום החודש עסוק
 האמנה אירגון עם ובפגישות הסובייטי שר־החוץ

הצפון־אטלנטית.
 לא המדיני הדיון את לדחות רישמית בקשה

 כעונש, תתפרש לא שהדחייה כדי אולם התקבלה.
 ההכרעה בדחיית מעוניינים שהאמריקאים נטען

 מיצר* עתה מושפעת להיות העלולה הישראלית
המטוסים. עיסקת בגלל נקמנות
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 חד״פעמית מעלייה להימנע רצון מתוך

האינ לדהירה בהתאם העיתון, במחיר גדולה
 העלאות־ טל שיטה המינהלה נוקטת פלציה,
הצורך. לפי פעם, מדי קטנות מחיר

 בשבר״העבודה העלייה בעיקבות השבוע,
 נאלצת הייצור, עלות של אחרים ובפריטים
 13ל־ ,7.63ב-! המחיר את להעלות המינהלה

 יתייחסו הפעם שגם מקווה היא הגיליון. ל״י
בהבנה. לדבר הקוראים

 כשלושה להמתין נאלץ וייצמן עזר שר־הביטחון
 ראש* עם לשיחה ביחידות להיפגש כדי שבועות,
בגין. מנחם הממשלה
 וייצמן של האחרון ביקורו מאז כי מסתבר

 הדיווח על נוסף ביקש, הוא במצריים
 ביקורו, על הממשלה בישיבת שהשמיע

זה. בנושא ראש־הממשלה עם אישית לדץ
 מעיסוקיו להתפנות הצליח לא ראש־הממשלה אולם

 שחזר אחרי עד עזר, עם לשוחח כדי האחרים
בארצות־הברית. האחרץ מביקורו

 מייעץ מה
ה ראובן

 ראששזממשלה, במישרד הקשורות התעלומות אחת
 של במינויו קשורה היתד. התעלומה השבוע. נפתרה
 מייוחד כיועץ דגון, ממגורות בעל הכט, ראובן הד״ר

הצטרף אף הכט שבועות. כמה לפני לראש־הממשלה,

ת ת תפני ר קי ח  ב
ת דו ב א ת החייל ה

 התאבדותו בפרשת החדשה החקירה
 בבית־הספר ההסדר ישיבת חייל של

גי לחשוף עשויה צח״ל, של לשיריון
 בסתירה העומדים מפתיעים, לויים

 זה. בנושא כה עד שפורסם מה לכל
 כל אין כי לגלות עשויה החקירה

 לבין החייל של התאבדותו בין קשר
ההס ישיבת חיילי של ה״טירטורים״

 כלל שהחייל הפשוטה מהסיכה דר,
 ש״טורטרה״. ליחידה שייך היה לא

 לפני עוד כי עדויות קיימות כן כמו
 :חייל אותו טען לצה״ל התגייסותו

 לי יהיה ואז לצה״ל אתגייס ״בקרוב
להתאבד:״ ואוכל נשק

 בארצות־חברית, בגין מנחם של האחרון למסעו
 עם בגין פמליית של המצומצמות בפגישות והשתתף

 ראש* במישרד גם איש, אולם קארטר. הנשיא
 הכט של המדוייק עיסוקו מהו ידע לא הממשלה,
 לבגין. מייעץ הוא ובמה במישרד,

 ,69ה־ בן הכלכלן הכם. עוסק במה נודע השבוע
 הגרמניות האוניברסיטות ובוגר בלגיה יליד שהוא

 ראש־ במישרד מטפל והיידלברג, ברלין מינכן. של
 הגרמנית. העיתונות בנושא הממשלה

 ישראל על הנכתבות כתבות קורא הוא
 מגיש הגרמנית, בעיתונות ומדיניותה

 — ומגיב מהן, תמציתית סקירה לבגץ
 שולח שהוא במיכתכים — הצורך לפי

אלה. לעיתונים

 31013 אלמוג■
!■כרימת

 הסוכנות הנהלת ויו״ר ישראל בממשלת שר שהיה מי
 אלה בימים עסוק אלמוגי, יוסף היהודית,
זיכרונות. בכתיבת
 הזיכרונות ספר כי למקורביו גילה אלמוגי

 את שיזעזעו ״פצצות״ בתוכו יכלול שלו
 לשנות בעיקר שיתייחסו כולה, הארץ

 ולשנותיה המדינה קודם של המאבק
 המדינה. של הראשונות

 סיפרו, של הראשונה הטיוטה את עתה כותב אלמוגי
 לשם מיקצועי לסופר אחר־כך אותו למסור ומתכוון

 מיקדמה הצהרונים אחד לו הציע לטענתו שיכתוב.
 הספר, פירסום זכויות עבור לירות חצי־מיליון בסך

נכתב. לא שעדיין

 קציר, אפריים הפרופסור כי טוענות עקשניות שמועות
 לעבודתו עוד יחזור לא הפורש, המדינה נשיא

 מרצה וישמש ברחובות, וייצמן במכון המדעית
תל־אביב. באוניברסיטת

 ל״מכץ לשוב שלא קציר יחליט אומנם אם
 מישפחתית לכך הסיבה תהיה וייצמן״,

 לבין בינו קרע שום על מעידה אינה והיא
וייצמן״. ״מכון הנהלת

 תל־אביב, באוניברסיטת להרצות קציר יעבור אם גם
ברחובות. וייצמן שבמכון בביתו להתגורר ימשיך הוא
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 מצימצום הנובעים הבנקים, של הנזילות עודפי בגלל
 הבנקים החלו הציבור, מצד לאשראי הביקוש
 זולים בתנאים אשראי ללקוחותיהם מציעים הגדולים

מוגדרות. למטרות ונוחים
 של לסכום על הלוואות הבנקים מציעים למשל, כך,
 מראש, מנוכה שאינה 28>701 של בריבית ל״י אלף 50

 בתוכניות אלה סכומים יפקידו שהלווים בתנאי
 לדולר. או למדד הצמדה המאפשרות חסכון־בדירה,

 מיידי מענק החוסך מקבל אלה שבתוכניות מאחר
 הריבית גובה למעשה, הרי *־.פקדה, מגובה 10ילס של
 משתנים ההלוואה פרעון תנאי .180/0 הוא ההלוואה על

 לתשלומים־לשיעורין עד ומגיעים השונים, בבנקים
חודש. 24 של

 השכונות פתיחת לעודד מעוניינים הכנקים
 המושקעים שהכספים כיוון חסכון־כרירה,

 דרשות .כרובם עומדים אדה בחשבונות
 כהשבונות־חיסכץ כמו שלא הבנקים,
 80ס/ס להפקיד הבנקים עד שבהם אחרים,
ישראל״. כ״בנק הפיקדון מסכום

11עכשיו .שלו□

ה ה ד ב׳ עם מו ״ א
 לספן* מיברק־הזדהות שיגרה עכשיו״ ״שלום תנועת
 מטרות עם מזדהה היא שפו נתן. אייבי השלום

 למאבקה. הזהה — מאבקו ועם שלו שביתת־הרעב
 לאייבי התנועה קראה זאת עם יחד

 ולהצטרף שדו, שכיתת־הרעב את להפסיק
 התנועה. במיסגרת למאבק

 הפנייה את דחה אישית, פגיעה בכך ראה אייבי
שהכריז. בשביתת־הרעב וממשיך

 *הפוך ייסותס״
עון שבו עאמאי ל

 מפ״ם יומון של השבועי המוסף
 להופיע עומר ״חותם״, המשמר״, ״עד

 עצמאי. כשבועון בנפרד,
 הביקוש כי למסקנה הגיעו המשטר על עורכי
 יתנו לא ולפיכך לעיתון, מאשר יותר גדול למוסף

 כולו. העיתון בקניית קנייתו תא עוד
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 בין מ&תמנת סולחה של אפשרות
 מכבי של הכדורגל קבוצת הנהלת
 כדורגלן לכץ המדינה, אלופת נתניה,
 מרדכי בעבר, האגודה שד הפאר

 באמצע שנטש שפיגדד, (״מוטל׳ה״)
במריקת־־דלת הקבוצה את העונה
 ליי׳ ועבר

הביטוי
1 ....................*1 חיפה. הפועל לקבוצת

הוא להתפייסות
 מכבי אגודת מצד הזכות, הענקת
 להוציא ר שסיגל ׳ה למוטל נתניה,

 הקבוצה. של האליפות״ ״ספר את ואור
 הצעות כבר נשמעו הקבוצה בהנהלת

שתיערך אחרי שפיגלר, עבור לתבוע
סו ,7ר. ר. ו ׳ ר , מ • ׳ י >״! ! / <ו
נתניה, •עיריית למועצת לבחירות כוד
כמועצת האגודה את שייצג כדי
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