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 הממשלה קיבלה שבה השבוע, הממשלה ישיבת
 ייגאל ראש־הממשלה ממלא־מקום מפי דיווח כביכול

 מהתלה. הפכה בקמפ־דייוויד הדיונים מהלך על ידיו
 פרטי את לשרים למסור אמור הלה ידיו

 בגין מנחם ראש־הממשלה לו שמסר הדו׳׳ח
 בו היתה לא אולם ממחנה-דויד, טלפונית

 שפורסם מה על נוספת אחת מילה אפילו
כאמצעי-התיקשורת.

 לנו מסר ״ידיו :השרים אחד התלוצץ הישיבה בתום
עיתונות.״ סקירת

- ה״בומים״
□ עוד הסורי

 כאילו בטלוויזיה, גם ששודרו, בידיעות אמת אין
 האחרון בשבוע ישראל של חיל־האוויר מטוסי טסו
 הסורים את להרתיע כדי ״בומים״ ועשו לביירות מעל

 הנוצרים. רבעי על התקפותיהם את מלחדש
 ביירות מעל שטסו המטוסים כי מסתבר

 על־ידי כטעות שנחשבו סוריים, מטוסים היו
צה״ל. במטוסי התושבים

 לבנון מעל הטיסות את למעשה, הפסיק, צר,״ל
 מחנד־דויד. ועידת לקראת אמריקאי מלחץ כתוצאה
 למלאו מיהרו שהסורים חלל, יצרה הטיסות הפסקת
 לבנון, של האווירי למרחב ם מטוסיה החדרת על־ידי

מעליה. שוטף אווירי ופיטרול

ט ,צפו גוון שפ מי ד
 היועץ־המישפטי על שיהיה הראשונות ההחלטות אחת

 של בהתבטאויותיו קשורה לקבל, לממשלה החדש
 מסקנות כלפי גונן, (״גורודיש״) שמואל (מיל.) אלוף
לירחון שהעניק בראיון מחבריה וכמה אגרנט ועדת

מוניטין.
 התבטאויותיו בעיקבות כי גורודיש קיווה אם

 הוועדה מחברי אחד על־ידי נגדו, יוגש החריפות
 לו שיאפשר לשון־הרע, הוצאת על מישפט שנפגעו,

 שהוכתם שמו טיהור על מישפטית למערכה לצאת
 תגיע אם אכזבה. לו צפויה הוועדה, בידי לדעתו

 בצורה להגיע עלולה היא לבית־המישפט, הפרשה
אחרת.

 אין אם לבדוק התבקש היועץ־המישפטי
 בתכ-העת ואת גונן את להעמיד מקום

 בית־ כיזיון על לדין דבריו, את שפירסם
המישפט.

 יוכל לא כך, על בחיוב היועץ־המישפטי יחליט אם
 והחלטותיו שיקוליו פרטי את כזה במישפט לפרוש גונן

יום־הכיפורים. במילחמת פיקוד־הדרום, כאלוף

יואשמו רובאי□
יגיה

 את אלה בימים מסיימת בתל־אביב הכללית התביעה
 בית־החולים רופאי נגד כתב־האישום הכנסת

 אחד להיות עתיד כתב־האישום כי נראה בכפר־סבא.
 רופאים נגד היום עד שהוגשו מסוגו ביותר החמורים

בארץ.
 להאשים הנראה, בכל מבקשת, התביעה

 יהיה זה כי ונראה בהריגה הרופאים את
העיקרי. סעיף־האישום

בפרשה, הנאשמים יואשמו שבהם אחרים סעיפים

 יבשל כי נראה והונאה. במירמה דבר קבלת יהיו
 בפרשה, הקשורות מהעובדות אחדות של רגישותן

סגורות. בדלתיים מהמישפט הלק ייערך
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 (״צ׳יצ״י) שלמה תליאכיב עיריית ראש
 ליועץ־המישפטי-למימשלה, פנה להט

 את לבקש מקום יש אם לבדוק כבקשה
 פלאטו■ שמואל ח״ב של חסינותו הסרת
 פרשת עד לדין לתבעו שיובל בדי שרון,

 שכהן עימו שיחותיו של כביבול, ההקלטות,
 בסד תרומה כביכול, צ׳יצ׳, ממנו ביקש
שדו. הבחירות למסע ל״י מיליץ

 הזה, בהעולם פורסמה ההקלטות שפרשת אחרי
 כלשהי בצורה פנה כאילו בתוקף צ׳יצ׳ הכחיש

 למערכת כלשהי תרומה ממנו לבקש על־מנת לפלאטו,
 קשור המידע מקור כי הסבור צ׳יצ׳, שלו. הבחירות
 מישפטי לבירור הפרשה את להביא מבקש בפלאטו,

מעולם. דברים היו שלא להוכיח כדי

ת של האיזון ר רו ט ר ק
 הנשיא של אחותו החליטה בישראל, ביקורה בתום

מדינות־ערב מנהיגי כי קארטד, רות האמריקאי

ה הגנ לשייכה״ ה
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 בממשלת לשעבר השר־ללא־תיק
 השבוע גילה גלילי, ישראל המערך,

 ניסיון על מצביע שלדעתו מאלך פרט
 גלילי, לטענת ההיסטוריה. לשיכתוב

 לכסיקון כבריטניה כאחרונה הופיע
במ וביטחון. צבא לענייני בינלאומי

 בלכסיקון להופיע צריך היה שבו קום
 ערך ״ראה :נכתב ״הגנה״, הערך זה

אצ״ל״.

 מסע לערוך לנכון שמצאה מכך להיפגע עלולים
ערב. במדינות לבקר מבלי בישראל צליינות
 יצאה היא המקורית לתוכניתה כניגוד

 עם להיפגש תנסה שם לירדן, מישראל
 שלא לביקור תצא ומשם חוסיין, המלך
למצריים. _ מראש תוכנן

ת סק אס עי א״רב ילהוו

 עבור לרכוש אל־על, של המנהלים מועצת החלטת
 חברה על־ידי המיוצרים איירבאס מטוסי שני החברה

 בקשיים. להיתקל עלולה וצרפת, לגרמניה משותפת
 האמריקאיות המטוסים ייצור הכרות

 בבד לחץ האחרונים, כשבועות הפעילו,
 אלה, מטוסים מלרכוש להימנע ישראל על

 נוספים מטוסים ״אל־על״ עבור ולרכוש
 האמריקאית. כתעשייה

 הכספים, ועדת בישיבת ביטוי לקבל עשוי זה לחץ
אל־על. החלטת אישור לשם הבא בשבוע שתתכנס

שייה שמה תע עיתונים ו
 בצורה כי אם קשורים, ישראל מעיתוני שלושה
 מכך וכתוצאה בעלי־התעשייה, בהתאחדות עקיפה,

 בעלי כתעשיינים. שלהם המו״לים למעשה מוגדרים
 בהתאחדות חברים ומעריב, אחרונות ידיעות הארץ,

 אלה. עיתונים של בתי־הדפום כבעלי התעשיינים
 למעסיקים, הביטוח בקרן חברים גם הם מכך כתוצאה

חברי את המבטחת מיפעלים, 1108 משתתפים שבה

 של העבודה ימי אובדן מפני התעשיינים התאחדות
 התעשיינים. שכירי אלף 130

 העיתונים בעלי מקבלים הביטוח, קרן תקנות על־פי
 דפוס פועל כל של משכרו אחוז 75 של בגובה פיצוי

 שהשביתה במידה וזאת במיפעל, שביתה כשפורצת
 ימים. מחודשיים יותר אורכת אינה

 ״הארץ״ היומץ בי מסתבר, מכך בתוצאה
 התעשיינים של הביטוח מקרן פיצוי קיבל
 כדפוס שפרצו הרכות השביתות עכור

 עכור רק אולם האחרונה, ■כשנה ובעיתון
 הדפוס. פועלי של העבודה ימי אובדן

 אם להחליט יתבקש ישראל עיתונאי שאיגוד ייתכן
 שוקן גרשום הארץ, דפוס בעל של חברותו עובדת

 באובייקטיוויות פוגעת אינה התעשיינים בהתאחדות
זו. בהתאחדות הקשורים עניינים על בדיווחיו העיתון

ף 150 ל פ׳ ״,ד א כ מ ד
 רק לא זכתה תל־אביב מכבי של הכדורסל קבוצת

 של המיקצוענית הליגה אלופת על יוקרה בניצחון
 במענק גם אלא בולסס, הוושינגטון ארצות־הברית״

 ניצחונה. בעיקבות נאה כספי
 כישראל, הספורט למען האמריקאי הוועד
 למכבי העניק מישחק־הריאווה, את שיזם

 40 ועוד דולר, 5000 המישחק מהכנסות
למישחק. הבנה בהוצאות ל״י אלף

 עשרות כמה בסך חד־פעמי סכום מכבי קיבלה בנוסף
 הקבוצה מופיעה שבחסותה עלית, מחברת ל״י אלפי

 מקבלת עלית עם ההסכם פי על הליגה. במישחקי
 גביע במישחקי הופעותיה עבור כסף סכום מכבי

 כיוון עלית, השם את הנושאות בחולצות אירופה
 בטלוויזיה. משודרים אלה שמישחקים

 טלוויזיה שידור נכלל לא שבהסכם מאחר
 מיקצוענית, קבוצה נגד ידידותי מישחק של

 שיתר עכור נוסה כמענק ׳מכבי זכתה
זה. מישחק

הבורסה
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 האחרונים בימים המניות בשוק המעורבת המגמה
 קשורה המשקיעים שהתנהגות כך על אולי, מצביעה,

 האופטימים מחנה־דויד. ועידת לתוצאות בציפיותיהם
 בעמדות מתחפר והרוב מוכרים, הפסימים רוכשים,
המתנה.
 האופטימיות למסע מלהיתפס להיזהר כדאי

 ימניות סביב מסויימים הוגים שעורכים
חדירה״. נייר ״מיפעלי

 230 של בסכום מכונת־ענק לרכוש עומד המיפעל
 לבנק המיפעל שהגיש ההשקעה בתוכנית ל״י. מיליון

 גם ייצוא תחזית על מסתמך הוא התעשייה, לפיתוח
 השלום). שיפרוץ (למיקרה שכנות למדינות

 בעיקר לייצר הוא החדשה המכונה ייעוד
 שאר את לבלוע כוונה מתוך מימחטות־נייר,

זה. בענף המתחרים
 שהשקיע אחרי למיפעל אירע מה לזכור כדאי אולם

 נאלץ לקשיים, נקלע הוא — קודמת גדולה במכונה
 תקופה שנמשכו הקשיים, הממשלה. לעזרת לפנות
 כדאי כך, משום כשנה. לפני רק הסתיימו ארוכה

להיזהר.

 חאן״□ חייל*
בתיירים

כאח שפורסם האופטימי הסיכום
 ה־ התעשייה, מישרד על-ידי רונה

 שחל, הגידול כדבר והתיירות מיסחר
ה כתנועת האחרונה כשנה כביבול,
 מסתבר מדוייק. אינו לישראל תיירות

ל שנכנסו התיירים מספר סיכום כי
 את גם כולל האחרונה כשנה ישראל

 האו״ם חיילי של לארץ כניסותיהם
 ד ללבנון, ככוח־החירום המשרתים

כיש חופשותיהם את לכלות מריבים
 או״ם חייל של כזאת כניסה בל ראל.

 של בביקור מוגדרת לארץ מלבנץ
״תיי רכבות נוספו בזו כצורה תייר.
 השנה שבאו התיירים לרשימת רים״

לישראל.




