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 ראש־ של ובהתנהגותו במצבו השינוי
 בגורמים כעיקרו •נעוץ בגין מנחם הממשלה

 הפיסי. בריאותו במצב ודא פסיכולוגיים,
 בגין של רופאיו הגיעו שאליה המסקנה זוהי

 שבה האחרונה ההצטננות בעת שכדקוהו
לקה.
 קרדיולוג, של קבוע מעקב תחת נמצא שהוא למרות

 השיכחה מצבי את ליבו. במצב שינויים אובחנו לא
 לייחס הרופאים נוטים נתקף הוא שבהם הזמנית
 הסברת ממחלת כתוצאה בדם, הסוכר רמת לירידת

 מצבי את אולם רבות. שנים לפני לקה שבה
 לסיבות הרופאים מייחסים שלו והניתוק הדיכאון

בילבד. פסיכולוגיות

יעשה ולה
ת א ד א ? ס ר ב טו ק או ב

 בעולם המומחים את כעת המעסיקות השאלות אחת
 אוקטובר, בחודש אל־סאדאת אנוואר יעשה מה :היא

 בין הסכם־הביניים תוקף — לדבריו — יפוג כאשר
וישראלי מצריים
 על־ידי שהועלתה האפשרויות, אחת

 לרצועה יכניס סאדאת :מערביים פרשנים
 מעל נוספים, כוחות בדרום־סיני המצרית

 הסכם־הביניים על־פי כעת המותרת לכמות
 מבלי לישראל, אתגר יהווה כזה צעד הקיים.
 לפני אותה ויעמיד ישירה, התגרות לגרום

קשות. בהחלטות וצורך מצכי־מתה
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ת המועצה  ומעז הדואלי
1־נוסמיג1 ישראל שחם

אסיפה תקיים

ר1ל כ
ל א י ר 1 ק ■ ר נ א

בפאריס. חודש לפני שנרצח
 חמישי, ביום תתקיים האסיפה

בערב, 8.30 בשעה ,8.6.78
 תל-אכיב, ,4 קפלן רה׳ סוקולוב בבית
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 האמריקאית הסוכנות כי נמסר הדיון במהלך
ישראליים״. ״למנהיגים גם כזה ציוד סיפקה
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ש פ ח ס ישראל■ ל
 חברת־תעופה אייר־אפריק, לחברת השייך מטוס

 במאי 22ב־ יורט אפריקאיות, מדינות לכמה המשותפת
 הקיסרות בירת לבאנגי, מפאריס בדרכו אלג׳יריה מעל

 של בנמל־התעופד, לנחות ואולץ המרכז־אפריקאית,
אלג׳יר.

 אצלם ונערכו שעות 12כ־ באלג׳יר עוכבו המטוס נוסעי
 ונתינותם. זהותם בדיקת תוך מדוקדקים, חיפושים

 בדרכם. להמשיך הורשו והנוסעים נעצר, לא איש
 חיפשו האלג׳ירים כי הנוסעים סיפרו בבאנגי

 המטוס. נוסעי בין ישראליים נתינים אחר
 של בשליטתו הנמצאת המרכז־אפריקאית, הקיסרות

 היחידה האפריקאית המדינה היא בוקאסה, הקיסר
 בגלוי. בה ותומכת ישראל עם גלויים קשרים המקיימת

 ישראליות, משפחות מיספר מתגוררות אף בבאנגי
 ממשלתיות. חברות עובדי של מישפחות חלקן

 ישיר בקד הטס המטוס, יירוט כעיקכות
 שלא לישראלים הומלץ לבאנגי, מפארים

 לשם להגיע ייאלצו עתה זה. בקו עוד לטוס
 ליבשת מסביב ארוך, בקו־תעופה

האפריקאית.

ה איך ל צ ה וי בי צ * ח
הדרום־לבנונית העיירה ניצלה כיצד הסתבר השבוע
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 צו־מניעה, להוצאת לבית־המישפט פנייתו בעקבות
 הארץ, עורך בידי שקוצץ מאמר פירסום שימנע

 קוטלר, יאיר הארץ, של הבכיר כתבו עבודת הופסקה
 יוכל לא שקוטלר כך על עומדים העתון בעלי בעתון.

 לפטרו. מסרבים אך בהארץ, לכתוב להמשיך עוד
 משכורת לקבל ימשיך פיה על הצעה דחה עצמו קוטלר
לעבוד. מבלי

 ועד־העובדים בין מתנהל קוטלר של עתידו על המו״מ
 שקוטלר הוסכם זה בשלב העתון. בעלי לבין בהארץ
 לעבוד, מבלי אחד חודש במשך שכר לקבל ימשיך

 תנאי על משא־ומתן עמו יקדים זה חודש ובמהלך
 פיטורים, הודעת זה בהסכם ראה הוועד פרישתו.

 יסכים אם לה להסכים נכונות הביע אך אותה, דחה
 פיצויים. עם לפרישה עצמו קוטלר

 מוגדלים, פיצויים ויקבל קוטלר יפוטר לא אם
 בעתון, כעבר שנוצרו תקדימים פי על

 וסביב לעבודה שובו על ,הוועד יעמוד
 בעתץ. עבודה סיכסוך לפרוץ עלול זו תביעה

 לא כי אולטימטיבית הודיעו ״הארץ״ בעלי
 לעבודה. קוטלר של לשובו להסכים יוכלו

 על ולא פרישתו תנאי על לדון נכונותם
 כגובה מהשוני ככל,הנראה נובעת פיטורים

 או פרישה כמקרה לשלם שיש הפיצויים
פיטורים. של במקרה
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 ב״נידי השבוע שפורסמה במודעה ,
 אייבי פפן־השלום מציע טיימס״, יורק
 שלו השלום ספינת את למכירה נתן
 ש־ אייבי, שבה. תחנחרהשידדר דאת

ה לשבוע נכנסה שלד שביתת-הרעב
 להמשיך בהחלטתו נחדש שלה, רביעי

ל שלא כדי הסרך. עד רעב לשבות
 שלו שפינת־השידדר את אחריו השאיר

 אותה למכור מבקש ■הוא בעלים, ללא
 בשביתת• קריטי לשלב שיגיע לפני

שלו. הרעב
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הגיעו ״ן1מ
 של חמרכזית סוכנות־חביון פעילות על ויכוח כדי תוך

 הסוכנות כי האמריקאי הקונגרס גילה ארצות־הברית,
 לנשיא יקר אלקטרוני ציוד בחשאי באחרונה סיפקה

 לנשיא לאפשר נועד זה ציוד אל־סאדאת. אנוואר
 ״גורם שמא חשש בלא עוזריו, עם הקשר את לקיים
 יאזינו — המצריים שירותי־הביטחון כלומר, — אחר״

לדבריו.

אם י *תמטיר ה ״ן ד
 משה לשרדהחוץ המקורבים חוגים

ידי האחרון בשבוע שוב מפיצים דיין
 דיין משה של בכוונתו יש כאילו עות

המתוכ ההתפטרות סיבת להתפטר.
ה :חוגים אותם לדיברי הפעם, ננת

 ראש-הממשלה לבין דיין בין מחלוקת
 שמבקש לשינויים כיחס בגין, מנחם

 האוטונומיה בתוכנית להכניס דיין
 המערבית הגדה בתוכנית הכלולה

האוטו של השנים המש חלוף אחרי
ישראלית. בחסות נומיה
האמריק לקראת ללכת מבקש דיין

 המו״מ את ולנהל האפשר ככל אים
 ידיעה מתוך באמצעותם, המצרים עם

המשא-והמתן. על הוא ינצח זו שבדרך
 בשמועות לראות נוטים בממשלה

ל לענות שנועד איום־סרק, המופצות
 של סילוקו את התובעים הרות אנשי
מהמבדטלה. דיין

 ד,כפרים שאר של בחלקם שנפל הגורל מן חצביה,
 זה. לאיזור צה״ל פלישת בעת בדרום־לבנון, והעיירות

 למרות העיירה, הופגזה לא היישובים לשאר בניגוד
 נהרסו. לא ובתיה מחבלים, בסיס בעבר ששימשה
 המנהיג פנה ללבנון הפלישה החלה כא-טר

 אמין השייך כישראל, הדרוזים של הרוחני
 הוא וייצמן. עזר שר־הביטחון אל טריף,
 שבחצכיה תשומת־ליבו'לכך את היפנה

 לכל יקרה שקדושתו דרוזי, מיקדש מצוי
 עלול זה וכי הם, באשר הדרוזית העדה בני

 העיירה. את צה״ל יפגיז אם להיפגע
 בחצביה. מפגיעה האפשר ככל להימנע ביקש טריף

 בקשר המתאימה והפקודה לבקשתו, נעתר וייצמן
אותה. שביצע לצה״ל, הורדה אומנם לכך

אף א-בצן  שו
טק״ד ח הסולפכ״ל ד

 חיים רב־ניצב המישטרה מפכ״ל של נסיעתו ערב
 מבכירי אחד לבין בינו קרע חל לחוץ־לארץ, תבורי

 מפקד איבצן, אריה ניצב הארצי, במטה הקצינים
 המישטרה. של הדרומי המחוז

 במסגרת אחר, תפקיד הוצע לאיבצן
 ואיבצן המישטרה, של האירגץ־מחדש־

 גם אליו יתלווה אם רק אותו לקבל הפכים
סגן־המפכ״ל. תואר
 וביורשים בסגנים רוצה הוא אין כי וטען סרב, תבורי
 הוא לחוץ־לארץ תבורי ייצא כאשר בתפקידו. בעודו
 שלוש. אהרון ניצב את כמפכ״ל, כממלא־מקומו מינה,
 עיניו נושא הוא שאף אבינועם, חיים וניצב איבצן
. מכך. נפגעו תבורי׳ את לרשת

ה תמ-סולב-ס ד ד ו ג ? ד
 על התמרמרות הובעה ראש־הממשלה משרד בחוגי
 כהונת בתקופת שהיה מי מיזרחי, אלי המישרד, עובד

 ראש־הממשלה. לישכת ראש הקודמות הממשלות
 מיזרחי כי נמסר, בגין מנחם לראש־,הממשלה

 מיפמכים באיסוף האחרונים בשבועות עסק
 הכנת לשם דאש־הממשלה במייטרד וחומר

 גולדה לשעבר, ראש-הממשלה של הופעתה
 בטלוויזיה ששודרה ״מוקד״ בתוכנית מאיר,

 גולדה היתה זו בתוכנית שעבר. כשבוע
 שנלקחו ממשלתיים במיסמכים מצויידת

ראש■,הממשלה. מייטרד מתיקי
 כי אם ראש־הממשלה, מישרד עובד עדיין הוא מיזרחי

מוגדר. תפקיד שום לו אין

ם שי ק ב ל מ י ב ג ה ל
ה ד ת נציב ד לו בי ק ה
 של האחרון השנתי הדו״ח פירסום בעיקבות

 חיים (מיל.) רב־אלוף החיילים, קבילות נציב
 לראש־ חמקורבים חוגים העלו לסקוב

 הבאים הדו״חות כי ההצעה, את הממשלה
 בתפוצה ויופצו חסויים יהיו הנציב של

מוגבלת.
 לסקוב, על הממונה ,שר־ד,ביטחון מתנגדים זו להצעה
עצמו. ולסקוב
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