
ר סגן כי ה: מז ליג  דכרי להשמיע אין כי :טענו התחנה,ה
 צבאית. בתחנה הממשלה על ביקורת

התוכנית. בוטלה זו התערבות בעיקכות

ר מוכנים כי ה  ל
ל א ר ש בי

 כייטראד, להכיר מוכן הערכי ״העולם
 התיכון במיזרה ת־טתלב שזו כתנאי

 סגן הצהיר ובמעשיה,״ בליבה בראשה,
הערבית. הליגה מזכיר
 היוקרה בעל השנתי במיפגש נמסרה ההצהרה

 ושבו אלפאך, האוסטרי בכפר הנערך העולמית,
 של בן־שיחו העולם. מכל אינטלקטואלים מופגשים

 הפרופסור היה מירדן, אל־פארח איש־הליגה,
קרייטלר. הנס מתל־אביב, לפסיכולוגיה

חדש! דת* ן שבוע!
 בירושלים לאור לצאת עומד חדש דתי שבועון

 מדי ויופיע צופר ייקרא השבועון כשבועיים. בעוד
חמישי. יום

 שאול עומד השבועון מערכת כראש
 אגודת־ישראד נציג של כנו שאולזון,
ירושלים. בעיריית
 את לממן שהבטיחו השבועון, בהוצאת המשקיעים

 שהיתנו דתיים אנשי־עסקים הם שנה, במשך הופעתו
 זהות בעל יהיה שהשבועון בכך השקעתם את

בלבד. דתיים לנושאים ויוקדש פוליטית

 מנחם עימו שיביא העיקרי המהותי השינוי כי נראה
 לתוכנית־ בקשר בקמפידייוויד, הפיסגה לוועידת בגין

 על מוחלט ויתור יהיה הישראלית, השלום
 למשא־ומתן אפשרי כפארטנר ירדן של שיתופה

המערבית. הגדה עתיד על
 לסאדאת, יציע בגין שמנחם לוודאי קרוב

 ישראדי־מצדי פתרון למצוא במיפגשם,
 המערבית, הגדה של לעתידה משותף

 על בפיקוח ירדן של שיתופה ללא
 שהוצע כפי הפלסטינית האוטונומיה

המקורית. כתוכנית
 של עתידה כי יציע, אף שבגין הנמנע מן לא

 השנים חמש בת תקופת־המעבר אחרי האוטונומיה
 ולא השטחים ותושבי מצריים, ישראל, בין יוכרע

 שהוצע כפי השטחים ותושבי ירדן ישראל, בין
בתחילה.

 שר־חחוץ של לעמדתו בתכלית מנוגדת זו עמדה
 עם להסדר להגיע כוון מאמציו שעיקר דיין, משה
 השטחים עתיד לגבי אמריקאי, בתיווך ירדן,

 שבדיוני הנמנע מן לא מכך, כתוצאה המוחזקים.
 ראש־ בין זה בנושא מחלוקת תיווצר קמפ־דייוויד

לשר־החוץ. הממשלה
 של הצעתו את תקבל שמצריים הסיכויים

 האוטונומיה על כפיקוח לשתפה בגין
כיותר. קלושים ירדן, כמקום

ר ד ש ס ה חד ל ש מ מ ב
 קמם־דייוויד מוועידת ראש־הממשלה של שובו עם

 בממשלה. התיקים של חלוקזדמחדש כנראה, תיערך,
 סגן של במעמדם יחול הגדול הפיחות כי נראה

 שמחה שר־האוצר ושל ידיו, ייגאל ראש־הממשלה
 כשר־הרווחה, לכהן מידין יבקש בגין כי ייתכן ארליך.
מישרד־הבריאות. גם יצורף למישרדו כאשר

 ראש־ סגן להיות יוצע אדליד לשימחה
 ואילו היהודי העם לענייני ושר הממשלה

 פלומין, ליחזקאל יוצע שר־האוצר תפקיד
 איתן כרגע נחשב כאוצר שמעמדו
ארליך. של ממעמדו

 כסגן כנו על ידין יישאר אחרת הצעה על־פי
 תיק את יקבל לוי דויד שר־הקליטה ראש־הממשלה,

 מלוי יקבל לנדאו חיים והשר־בלי־תיק הרווחה,
הקליטה. תיק את

ך רלי ל א ש כ עו ו ס מ ב
 שר־ עצמו על שנטל האמיתית המשימה

 הממושף במסעו ארליך שימחה האוצר
 היתה לא לדרום־אמריקה, האחרון
 ניסיון אלא היהדות״, עם הקשר ״הידוק

 מיליון 500 של סכום דחוף כאופן לגייס
הריקה. קופודהמדינה למילוי דולאר
 ובממשלה זו, במשימה ארליך נכשל למעשה

 הוצאות את שיכסה סכום גייס אם שספק מתלוצצים
נסיעתו.

 ביקורת נמתחת בממשלה הכלכליים השרים בקרב
 ארליך של הממושכות היעדרויותיו על ביותר חריפה

 מתכנן שארליך העובדות נוכח במיוחד הארץ, מן
הקרוב. בעתיד נוסף ארוך מסע

ד פו ה ■?■ס ר ל ה ק מ
 נושא והפקדת הצבאיות הלהקות של ביטולן אחרי

 הרמטכ״ל הגיע ציוותי־הווי, בידי הצבאי הבידור
 לבטל יש כי למסקנה איתן (״רפול״) רפאל רב־אלוף

 בצה״ל. בכוח־אדם לחסוך כדי ציוותי־ההווי, את גם
 על־ידי שהוצעה ,האפשרות, נבדקת עתה

 שתשייר צה״לית מקהלה להקים הרמטכ״ל,
 תחליף ושתהווה ושירי־מולדת שידי־עם
 כבידור ולציוותילההווי הצבאיות ללהקות

צה״ל. חיילי

ה ..צווח מורק ר ב ס ה ,,ה
 שהוקם ולמפד״ל, לליכוד המשותף ההסברה״ ״צוות
 למיתקפות תשובה מודעות לנסח כדי בעיקר

 בו נטל ושראש־הממשלה הממשלה על האופוזיציה
 פרשו המפד״ל אנשי באחרונה. פורק פעיל, חלק

 מדיניות להצדקת ההסברה מודעות ועל מהצוות,
 בלבד. הליכוד חתום הממשלה

 המוניציפאליות, הבחירות מועד בהתקרב נעוצה הסיבה
 מתחרות. ברשימות והמפד״ל הליכוד מופיעים שבהן

 שההופעה למסקנה הגיעו כמפד״ל
ההסברה במודעות הליכוד עם המשותפת

ת ב סי 'יהפתעה״ מ
ל א ג אלו! לי

 נקלטה ההפתעה״ ״מסיכות אופנת
מסיכת־ה,הפתעה אחרי בצמרת.
 בגין מנחם לראש־הממשלה שנערכה

 עתה מתכננים ,65ה־ ליום־הולדתו
למנ הפעם נוספת, מסיכת־הפתעה

 אלון. יגאל האופוזיציה היג
 60 לאלון ימלאו באוקטובר 10כ־

 ׳המועצה מכינה זה מאורע ולרגל שנה,
 אלון, שד כפר־הולדתו של האזורית

 רכת-משתתפים חגיגה תבור, כפר
 הפתעות כמה לו תצפינה שבמרכזה

 הם ״אדה תוכנית־הטלוויזיה כנוסח
חייך.״

 המיפדגה בוחרי כקרב ליצור עלולה
 שתי כין הבדל עוד שאין הרושם את

המיפדגות.

ם א לי יודח ה ״ כ מז ה
 החקירה נוכח חוששים, ההסתדרות בצמרת

 נגד שבועות כמה מזה המתנהלת האינטנסיווית
 האקדמאים. הסתדרות של הכללי המזכיר גני, מרדכי

 האקדמאים של החזק כאיש שנים מזה הנחשב גני,
 בכרטיסי־ שלא־כדין בשימוש חשוד בהסתדרות,

 האקדמאים, להסתדרות חינם שניתנו טיסה
 לחו״ל. בני־מישפחתו להטסת ובניצולם

 את לשכנע מבקשים ההסתדרות ראשי
 עוד היום, בכר מתפקידו להתפטר גני

 מסרב זה אודם החקירה, שהסתיימה לפני
הנוכחי. כשלב להם להיענות

ד ר ש !הורה רוה״מ מ
ל ט ב בו0 ל ת־רד*ו,ו

 צה׳׳ל בגלי ששודרה אחת, לפני שלושה הרדיו תוכנית
 שבקה בצהריים, אחת לפני רבע בשעה יום, מדי

 בהנחיית עיתונאים הופיעו התוכנית במיסגרת חיים.
 והציגו היום מענייני בחדשות דנו צה״ל, גלי איש
 על ביקורתיות דיעות גם בתוכם דיעות, של קשת

 ומדיניותה. הממשלה פעולות
 הביקורת דברי נשאו לא כאחרונה

 אנשי בעיני חן הצבאית בתחנה שהושמעו
לראשי פנו הם ראש-הממשלה. לישכת

ת קונים תיקו וו
סין רי פ ק ב

 לאחרונה עושים ישראליים עתיקות סוחרי
 ממשיכים השכן האי אל בקפריסין. טובים עסקים
 נוצריות מישפחות בעיקר מלבנון, פליטים לנהור

רכושן. כל את עמן המביאות
 ריהוט עמן מביאות העשירות המישפהות

 למכירה מציעות הן שאותו נדיר, עתיד
 ישראלים עתיקות סוחרי זולים. במחירים
 חלק רק אך העתיק, הריהוט את רוכשים

 רוב לישראל. מגיע מרכישותיהם קטן
באירופה. למיסחר נשלחות הרכישות

הבורסה
 - 1העסיסי קנה

ק חז שר׳ ה ב״אמי
 הקודם בגיליון זה מדור להמלצת שנענו קוראים
 שבוע תוך עשו אנזישר, חברת של מניות ורכשו
 אחד שבוע תוך עלה אמישר שער נאים. רווחים

 השותפים הכחשות למרות .20ס/סכ־ של בשיעור
 להחזיק להמשיך כדאי מרגושס, פרדס לעיסקת

 בשערה, העלייה שתימשך להניח סביר זו. במניה
 העיסקה. ביצוע על הרישמי הפירסום אחרי במיוחד

 הכרת של מניות לרכוש מומלץ השבוע
 כגלל לעדות עשוי ששערה ״עסיס״,

 עמר שעליו השטח כמכירת הקשורה עיסקה
לנתניה. שהועבר לפני ברמת־גן המיפעל

 עניין מגלות וסופרמרקט שופרסל וחברות תנובה
 עליו להקים כדי והשטח, המיבנה ברכישת

 שטח עבור כה עד שהוצעו והסכומים היפרמרקט,
 העיסקה ביצוע ל״י. מיליון 50 של לסך מתקרבים זה

 החברה. במניות ניכרת עלייה להביא עשוי
 למשקיעים. מעניין עתיד צפוי כלל בקבוצת גם

 הצפויות הטובות העיסקיות התוצאות בשל זאת,
הקונצרן. של החצי־שנתי המאזן בסיכום

ה ל ק ת ת פוני רדיו
ל א ג ידין ליי

הרא ביום שהאזינו מאזינים, רכבות
 ״קו הרדיו לתוכנית השבוע שון

 ישראל בשידורי המשודרת ישיר״,
 סגן את לשמוע נדהמו חי, בשידור

 ידין ייגאל הפרופסור ראש-הכ-׳שלה
 :התוכנית בפתיחת לאומה, מודיע

 :״להשתין לי מתחשק עכשיו ״כדיוק
התוכ מנחה גולן, יצחק בי הסתבר

 שאלות להציג מאזינים עמדו שבה נית
המיק את פתח ראש־יהממשלה, לסגן
 בכך, הבחין שידין מכלי לשידור רופון
 משודרת שהודעתו כלל ידע לא וידין
התח מעובדות אחת האתר. גלי מעל
 ■במצוקתו שחשה אימכר, שמידה נה,
 סיר-דילה לו להביא מיהרה ידץ, של

לאולפן.


