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הבריטי החטא
 בריטניה, שילטונות נגד בישראל בחוגי״הביטחון הזעם

 הערבית הטירור מיתקפת להצלחת אחריותם על
 רק נובע אינו בלונדון, צוות־האוויר מיניבוס על

 אנשי־ על הבריטית הממשלה שמטילה מהאיסור
 חוקים בתחומה. נשק לשאת ישראליים ביטחון
 אחרות. במדינות גם קיימים אלה מעין ותקנות

 נוהגות מדינות אותן שמישטרות בעוד אולם
 ההוראה, ביצוע בדיקת על מקפידות ואינן להעלים־עין

 ביצועה. על הבריטים מקפידים
 חיפושים עורכת הבריטית המישטרה

 אנשי־האכטחה אצל ומדוקדקים קכועים
 מסתירים אינם אם לנדות בדי הישראליים,

 נערכים אינם כאלה חיפושים נשק.
 אחרות. חכרות־תעופה שד מאכטחים אצל

 מוסתר, נשק הכריטים כשגילו כעכר,
 ממושך, למאסר בעליו את לשלוח איימו הם
 זכויות־הנחיתה את לבטל ואן?
 בלונדון. ״אל־עד״ של
 מציינים הבריטים, של זו נוקשה קפדנות מול
 מאבטחים על איסור קיים בה שאף בצרפת, כי

 המקומית המישטרה הגיבה לא נשק, לשאת
 בנשקם מנעו ישראליים מאבטחים כאשר כלל

 אורלי, בנמל־התעופה אל־על בנוסעי נסיון־פיגוע
כחודש. לפני

עור■□ על וטו
 לאחרונה. ביקשו, המאוחדת היהודית המגבית אנשי
 מסויימים שרים עוד ולשגר להוסיף שלא

 בארצות־הברית, המגבית למען למסעי־הרצאות
 בעבר. שעורת השליליות התגובות ביגלל

 המגבית הטילה שעליהם השרים רשימת
 שימחה שר״האוצר :שלושה כוללת וטו

 הורוביץ יגאל שר־התעשייה ארליך,
שרון. אריאל ושר־והחקלאות

□גור במוסד בג־ן
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, כי לגלות ניתן עתה

 מבתי־המלון באחד האחרונה חופשתו את בילה לא
 באמצעי־התיקשורת. שפורסם כפי בארץ,

 בגין שהה שדד שכוע־החופשה במשך
 ממישרדי- לאחד השייך סגור, כמוסד

 מותרת אליו ושהכניסה הממשלה,
מישרד. אותו לאנשי רק

 לעובדים מתירים הגדול החופש בתקופת
 בני־מישפחותיהם, את למקום להביא במקום

 המוסד של הגדולה מבריכת־השחייה ליהנות כדי
 רבים ביקשו במקום בגין של שהותו כעת הסגור.
 בבריכה, ולבקר זכותם את לנצל העובדים מילדי

ראש־הממשלה. של במחיצתו לשהות כדי

,,וז..חו־ות ש1ד3י ■ובחק■
 שרון, אריק של ברשימתו שנבחר יצחקי, יצחק ח״כ

 לתנועת־החרות הבחירות אחרי ושהצטרף שלומציון,
 מחרות, הקרוב בעתיד לפרוש עשוי שרון, עם יחד
 יצחקי, בין היחסים מסיעת־הליכוד. לא כי אם

 מתוחים שרון לבין במיקצועו, פסיכולוג שהוא
 ביניהם. מדברים אינם הם ולמעשה רב, זמן מזה

 חרות של מחוסר־פעילותה גם מאוכזב יצחקי
 לשיכבות־המצוקה. והדאגה הרווחה בתחום
 הדד ״כ דה יצטרף שיצחקי לוודאי קרוב
 שד היחידי הנציג כיום שהוא זיידד,

בליכוד. ״אחדות״ חטיבת

 הסביולו הל״ע
דהחנחדוח

 תנועת־המושבים, אנשי רק לא כי מסתבר עתה
 הסכימו ואיחוד־הקיבוצים־והקבוצות המאוחד הקיבוץ
 הממשלה של החשאית ההתנחלות לתוכנית להירתם
 שפורסמה אחרי שהופסקה — הירדן בביקעת
ברבים.
 היה ■התוכנית כסוד שהובא נוסף גורם

 למפלגה־ השייכת הציוני״, ״העובד תנועת
 גדעון ח״כ שנציגה, הליכרלית־העצמאית,

 ומתנגד כאופוזיציה נמצא האוזנר
 המשא־והמתן. כתקופת להתנחלויות

 גרעין- לספק אמורים היו הציוני העובד אנשי
 כדי כוכב־השחר, נח״ל להיאחזות התיישבות

 בביקור חדשה. להיאחזות לעבור יוכלו שחייליה
 אפשרות כל אין כי הסתבר במקום, שנערך מוקדם,

 להקים צורך יהיה וכי במקום, מחקלאות להתפרנס
תעשייתי. מושב בו

תשופר
פ^ה״ד ההדרכה

 שיטות את מהפכנית בצורה לשפר עומד צה״ל
 במהותן, השתנו לא מהן שכמה שלו, ההדרכה

 במילחמת־העולם מקובלות שהיו השיטות לעומת
השניה.

 בשיטות ניסויים צה״ל עורך לאחרונה
 כמכשירי- שימוש תוך חדישות, הדרכה

סגור. כמעגל טלוויזיה
 לרכוש צה״ל עשוי הניסויים, הצלחת בעיקבות

 אלקטרוניים אמצעי־הדרכה של יותר גדולות כמויות
ויקרים. משוכללים

 •רושה מילחמח
□״חד־ו־או״

 פנסיה ועוד ל״י, מיליון של כםך פיצויים
 האחרונה, מהמשכורת 70* שד כשיעור

הבכירים. מעובדיה לאחד
 מנכ״ל שהיה מי אגמון, רובקה הוא החדש המיליונר

 על־ידי לאחרונה שפוטר והחלוץ, הנוער מחלקת
 כץ. אברהם ח״כ המחלקה, של החדש היו״ר
 גובה על ההכרעה נתונה שבידיו דולצ׳ין, אריה

 זה, אסטרונומי סכום לאשר נוטה שישולמו, הפיצויים
מאגמון. סופית להיפטר כדי

ד"מעריב״ קוטלר
 לפני שפרש קוטלר, יאיר הארץ, של הבכיר כתבו

 העיתון, עורך עם סיכסוך בעיקבות מעיתונו, כחודשיים
 הפרופסור עם שלו ראיון על שוקן, גרשום
המניין. מן ככתב מעריב לצהרון הצטרף ידין, ייגאל

"שלו□״ מוסף יופץ
 מיפלגתם, את לשכנע הצליחו הארצי הקיבוץ צעירי
 ליומון מיוחד שבועי מוסף לאור להוציא מפ״ם,

 ושיוקדש שלום, השם את שישא הנזישנזר, על
 השלום. על ולדיונים למאמרים כולו

 רכים אישים משתתפים שבו המיוחד, המוסף
 הקשת קצות מכל ממחנה־השלום

 דויד המפד״ל מח״כ בארץ, הפוליטית
 אכנרי, אורי הזה״ ״העולם לעורך ועד גלאט

יופץ ואמנים, פרופסורים סופרים, וכן

טלוויזיה תחרות
א״כמן תסיסת עוד
 האמריקאית הטלוויזיה שחכרת אחרי

 סר־ סידרת להפיק החליטה אן־כי-סי
 שד חטיפתו פרשת על טי־טלוויזיה

 שכתב תסריט פי עד אייכמן, אדודף
 רדיפות מפדיטי שהיה מי ברזמן, כן
 החדה ׳,50ה* כשנות מק־קארתי ג׳ו
אי־בי־ המתחרה, הטדוויזיה דשת גם
 אייבמן. חטיפת עד סרט להבין סי,

 המסיק כידי יופק אי־כי־־׳סי שד סרטה
 ספרו פי עד פריים, צ׳ק האמריקאי

 גרי- ברחוב ״הכית הראד, איסר של
 כסרט־קולנוע ייקרן ז״ סרט כדדי״.
 בטל־ הקרנתו דפני ובישראל, בעודם
וויזיה.

 ספר כתיבת הראל משלים בינתיים
 מתקופת הוא אף לקוח שנושאו נוסף,

 :שירותי־הביטחץ עד כממונה כהונתו
 שוב• ׳ה יוסד הטיפת פרשת סיפור
אנשי,,המוסד״. בידי וגילויו מאכר

 חינם ויחולק מפ״ם, מיומון בנפרד גם
 כחופי־הרחצה הקרובה מהשבת החל

אחדים. וכמקומות־ריכוז

הבורסה

ה״קמב אל
 מנחם ראש־הממשלה של הצהרתו

תיר ״לא שלפיה שעבר, כשבוע בגין,
 מקינג־דייוויד לא ממשלת־ישראל תע
 תגובות עוררה מקמפ-דייוויד״, ולא
האמרי השגרירות בחוגי תמיהה של

כישראל. קאית
שו לגורמים טילפנו השגרירות אנשי

 משמעות מה לברר כדי כישראל, נים
 את שקיבלו הישראלים, זו. הצהרה
 כהתחכמות בגין של כהצהרתו הפסוק

 כי לגלות הופתעו כילכד, מילולית
 משמעות כה חיפשו השגרירות אנשי

נסתרת.
 בגין, של בפיקודו אצ״ל, כי זכרו אלה

 קינג מלון של כתקופת־המנדט פוצץ
 בגין אם ותמהו כירושלים, דייוויד
 מדפו־ נרתע שלא שכשם לכך התכוון

 מלפוצץ יירתע לא כך המלץ, את צץ
קמפ-דייוויד. ועידת את
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 ימלאו שבו ליום עד שנה עוד שנותרה למרות
 שקבע המועד — שנה 55 תדיראן קונצרן למנכ״ל

 בקונצרן. הירושה מילחמת החלה כבר — לפרישתו
 חשב־החכרה, נדהמים כספי של כסאו על

 שיווק לענייני והסמנכ״ל נאמן, יגאל
 מתמיכתם הנהנה לשם, אברהם בינלאומי,

 בקונצרן. האמריקאים והשותפים כספי של
 השיווק, אגף כי נאמן טען מאבק־הירושה במיסגרת
 דולר מיליון 20ב־ מפגר לשם, עומד שבראשו

 אגף־השיווק אנשי המקורית. תחזית־המכירות אחרי
 באגפם הפעילות כי זאת, לעומת מעידים,

 האגף יעמוד השנה סוף עד וכי בשיאה, היא
 עליה. יעבור אף ואולי המקורית, בתחזית
 יופתעו המתחרים שני בי ייתכן אולם

 דמירוץ. שלישי מתחרה של כניסתו עם
 כעל ישראלי עם משא־ומתן החד בכר
 האלקטרוניקה כתחומי עולמי שם

 עצמו על לקבל לשכנעו כדי והתיקשורת,
 ״תדיראך, מנכ״ל תפקיד את

כספי. לכשיפרוש

ת בסוכנו מיליונר
 בי יסתבר באשר לפרוץ עלולה סערה

להעניק מובנה היהודית הסוכנות הנהלת

 "אמישר״ קנה
דנ ונל -ע.ןםושי 1״ד

 בבורסה האחרונים בימים שחלה ההתאוששות
 באחרונה ששהו המשקיעים, של בחששם מוסברת

 הממשלה, של תקיפה ממדיניות הצמודים, בשוק
 אלה משקיעים המדד. עליית המשך את שתמנע
 כיום למצוא ניתן שבה הבורסה, אל עתה חוזרים
מעניינים. ״סוסים״ מספר
 סופר דויד בין ענקית עיסקה הושלמה אלה בימים
 ברמת־גן, מרגושס פרדס בעלי לבין אמישר, וחברת

 במיסגרת פלאטו־שרון. שמואל ח״כ בראשות
 במניות מהתשלום חלק כנראה, יבוצע, העיסקה
 עשויות קצר זמן תוך כי טוענים יודעי־חן אמישר.

 במניות בעבר שאירע מה את להזכיר אמישר מניות
 או להכפיל עשויה שהמניה סבירות קיימת ירדן.

עצמה. את להשליש
 כלל־נדל״ן, מנכ״ל החלפת על העקשניות השמועות

 ורב־מעוף דינאמי חדש, מנהל ומינוי אלינגר, יוסי
 בירושלים שטחים רכישת על הודעות עם יחד לחברה,

 החברה, על־ידי בארץ אחרים ובמקומות
 עין לשים מומלץ כלל־נדל״ן. במניות עניין מבטיחות

 השבוע להוסיף כדאי התיק לגיוון התפתחותן. על
 ופיריון, טפחות נויזרחי, במניות גם השקעות

ולעלות. להוסיף עשויים ששעריהן


