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לס״צמן ׳,..עונש

 את לאשר בגין מנחם ראש־הממשלה של החלטתו
 שר־החוץ, לתפקיד שמיר, יצחק הכנסת, יו״ר של מינויו

 בדבר לבגין שנמסר מהדיוווז ישירה תוצאה היא
 חדשה, ממשלה להקמת הליכוד, בתוך ההתארגנות

 וייצמן. עזר שר־הביטחון של בראשותו
 הלחצים את הסף על בגין דחה שבועיים לפני עוד

 לשר- חרות, כנציג שמיר, 1או* למנות עליו שהופעלו
 שהתנגד שמי בחשבון, בא שלא טען בגין החוץ.

 בממשלתו. כשר־חוץ יכהן קמם־דייוויד להסכמי
 הדו״חות בעיקבות דעתו את שינה בגין אולם

 ההכחשות את שהפריכו אליו, שהגיעו
 לכגין להחליפו. הכנות כל היו לא כאילו

 התכוונו מחבריו־לממשלה שכמה הסתכר
 ברירה לו תהיה לא שבו למצב להביאו

להתפטר. אלא
 שר־חוץ שיהיה שמיר, למינוי נעתר זה רקע על

 של הבכיר במעמדו לפגוע כדי סמכויות, ללא כימעט
וייצמן.

 אינטנסיבי משא־ומתן מתנהל המיפלגה, חיק אל
 למערך. עמית, מאיר האלוף־במילואים, של להחזרתו

 כנראה יצטרפו לא גולוסב, דוד לש״י, וחברו עמית
 להקים. שמבקשים המרכז למפלגת

 מנהל פרס, שימעון של בשמו עמית, עם המגעים את
 בדיעותיו המקורב גביש, ישעיהו האלוף־במילואים

אלון. ליגאל דווקא
 מחלוקת מונעת לעכודה עמית שד שוכו את
 לחזור מכל,ש שהוא כעוד שיכתו. צורת על

 את לשכר שכדי כך עד פרס עומד כככוד,
 של מחווה לנקוט עמית יצטרך ההתנגדות

 אותו רואה שעמית דכר חזרה־כתשוכה,
הברכיים״. על ״לחזור בדרישה

ת חילול ב ש
ר ה ר ב בבי

 החדש הגישה כביש של והסלילה, הפריצה עבודות
 התנחלות עבור כביר, בהר שנבחר ההתנחלות לאתר

 האחרונה. השבת כל במשך נמשכו אילון־מורה,
 מופעלים אחרים, כבדים מיכאניים וכלים דחפורים

 השבת. כל במשך בפרהסיה במקום עבדו יהודים, בידי
 בטכס דקות כמה של שבת חילול הספיק בעבר,

 כדי חיל־האוויר, של 15אם־ למטוסי קבלת־הפנים
 רבץ. יצחק ממשלת את להפיל
 הדתיות המיפלגות בל מוכנות עתה אכל

 חשכת מחילול להתעלם אמונים גוש ואנשי
ככיר. בהר הגלוי

 של ההתיישבות מחלקת החליטה בשבת העבודות על
לאתר. הדרך לסלילת הזמנים בלוח לעמוד כדי הסוכנות

 מגטהו־ אה״ל
שראל את י י ד ב

עבודה של שבוע
בקיבואים

 נקלעו, שאליו הדחוק הכלכלי המצב כיגלל
 שכוע־ של הנוהג את קיבוצים כמה החזירו
במיטק. ימים שבעה של עבודה

 לקחו שבו הנוהג למעשה, בוטל, האחרונות בשנים
 הושבתה ובשבתות בימי־חול, ״שבת״ הקיבוצים חברי

 עתה חיוניים. בענפים מילבד כליל, כימעט העבודה
בשבוע. ימים שבעה של לעבודה חזרה מסתמנת

ר ב ש ס של חד
אד איסר הר

 הראל, איסר לשעבר, שירותי־הביטחון על הממונה
בשירותי־ שירותו בשנות שצבר הידע את המנצל

1קאזינ יוק□
בשאדם־אלי״שיית

 כשארם־אל־ לקום עתיד מפואר קאזינו
 ישראל. שילטון תחת לא אבל — שייח

 נסיגת אחדי כאופירה יוקם חקאזינו
ל המצרים מאמצי כמיסגרת ישראל,

 בריטית חברה למקום. תיירות עודד
 קאזינו את השאר, בין המפעילה,

 ככר,קיבלה בלונדון, הלבן״ ״הפיל
 נ&ופירה. חקאזינו את להפעיל זיכיון

תמ הקאזינו שהקמת מקווים המצרים
 ישראלים תיירים גס למקום שוך

כה. עד במקום ביקרו שלא רכים,

א אלוף שום  ל
מאהייל יפרוש

 לא שעדיין וההתמרמרות, סערת־הרוחות אף על
 טל (״טליק״) ישראל האלוף של מינויו סביב שככה,
 המינוי יגרור לא מיפקדת־כוחות־השדה, כמפקד

 צה״ל. ממטכ״ל האלופים אחד של אף התפטרות
 אדם, (״קותי״) יקותיאל סגן־הרמטכ״ל, של פרישתו
 טליק, של פינויו רקע על אינה פברואר, בחודש

 האלוף מה״ד, ראש של ההתפטרות מיכתב ואילו
 שידון מבלי הרמטכ״ל על־ידי לו הוחזר דרורי, אמיר

בו.
 מסקנות להסיק האחרים האלופים איומי כל

 בקרב ההתנגדות הדין. בקבלת יסתיימו
 ביחסים רק תתבטא צה׳׳ל של הקצונה

לו. המתנגדים האלופים לבין בינו האישיים

ס מ*רשים  א
הפיליפינים
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 אחרי נרחב במצוד פתח מישרד־הפנים
 לארץ שחוכאו הפיליפיניות, מאות

 כעוזרות• והמועסקות שונות, כדרכים
 היתרתןבודה ללא עשירים, בבתי בית

 שנערכה בפשיטה ממישרד־הפנים.
 צחמישים אותרו בסביה לאחרונה

ב היו שלא פיליפיניות, .עוזרות-בית
 ומעסיקיהן רישיונות־עבודה, ידיהן

 שאם בהקדם, מהארץ לשולחן הצטוו
 מישפמיים. הליכים נגדם יינקטו כן לא

 תעריה*. עלול .זח ממיבצע כתוצאה
 באיזור• עוזרות־הבית של העבודה
. . . שחקים. להחקיע חמדיז

יי* ...

ת בו״מ ר חז ה  עולת ל
ח לג פ מי ה ל ד העבו

 מיפלגודהעבודד. בצמרת חרבה ההתנגדות למרות
לד״ש, ושהצטרפו בעבר, שפרשו האישים להחזרת

 צבאי־מיקצועי ירחץ ציקלון, של חאחרון בגיליון
המשותפת ההוצאה מערכות, על־ידי לאור המוצא

׳קומות
ת חיו ה ך בג

יפגעו לא הקפאת-הבנייה צווי אם
 ההולכים החדשים, המיתקנים בבניית

עבור רמת־גן של בסאפארי ומוקמים
 בתל־אביב, גדהחיות של בעלי־החיים

 התל■ גן־החיות של פינויו יסתיים
מזוכר•  1980 אוקטובר בחודש אביבי

 . על להקים מתכננת תל״אביב עיריית
 . שליד גדהחיות שטח מתוך דונם. 19

י שלהי ואילו פארק, מלכי־ישראל כיכר
של להקמתו יוקצו נוספים דונם שה

 כמקוג וקם
׳לעומו קומות, '20 של לגובה

יוקן
 *1 העיריה. י בית ליד רב-קומות, בניין.

-----------ש ־־־־מיין,  יתנשא כמקום, שיוקם שהמיץ, נראה
 ה■ 11 ׳לעומת קומות, 20 של לגובה
 ** שית■ בכסה בית־העיריה. של קומות

 לבניין, השטח מכירת תמורת קבל
 את ■החיות, העברת את העיריה תממן
לפארק. מתחת תת-קרקעי חניון של בנייתו ואת הפארק הקמת

 אחרי לראשונה מופיע ולצה״ל, למישרד־הביטחון
 בר. ישראל הד״ר של עטו פרי מאמר רבות שנים

 דויד שר־הביטחון של יועצו שנים במשך היה בר
 ונחשב סגן־אלוף בדרגת בצה״ל שירת בן־גוריון,

 עד צבאית, בהיסטוריה ראשונה ממדרגה כמומחה
 ברית־ לטובת בריגול כחשוד 1961 בשנת שנעצר

המועצות.
 הוא למאסר. ונידון במישפטו הורשע בר סגן־אלוף

 הופסק מישפטו מאז שאטה. בכלא מהתקף־לב מת
 ציקלון בגיליון אולם הצבאיים. מאמריו פירסום

 בפרק כות, וזע! שנות ארבעים למלאת המוקדש
 של מאמר בצד מופיע, ההגנה, לעקרונות המוקדש

 סגן־אלוף של מאמר תימצות גם פון־קלאהביץ, קארל
.1953 שנת של בנזערכות שפורסם בר

 בפירסום ראו מקציני־צה״ל שרבים בעוד
 הצבאיות לתפיסותיו בדיעבד •הכשר מעין

 לראות ״אין בי צה״ל דוכר טען בר, של
 עורכי רהביליטציה. משום בפירסום

 ישראל שד לעברו מודעים היו ,מערבות׳
 לשים מכלי המאמר לתוכן והתייחסו כר
 בשעתו היו שדבריו בר, של לאייטיותו לב

 הצבאית החשיבה של ניכסי־צאן-ברזל
הישראלית.״

 בקיץ לאור להוציא עומד ספרים, לפירסום הביטחון
 הציבור. את בשעתו שהסעירה פרשה על נוסף ספר

 בפרשת יעסוק איפר •טל החדש סיפרו
 ובתפקיד זיידנוורג, אברי השלישי״, ״האדם
 כעסק־ביש בסוכן־כפול הראל, לדברי שמילא,

 במצריים הישראלית רשת־החבדה שד
.1954 בשנת

־ נחח אייבי ל מ ס
ק התעופה ש מ בד

 השישי ביום שהה נתן אייבי ספן־השדום
 בנמל־התעופה שלמה לשעה קרוב שעבר

דמשק. שד הבינלאומי
 שליחותו את סיים שם מבאנגקוק, דרכו את עשה אייבי
 חברת- של במטוס לאתונה, קמבודיה, פליטי למען

 ההמראה אחרי רק קוואנטאם. האוסטרלית התעופה
 הבירה בדמשק, לנחות עומד המטוס כי לו הסתבר

 פעמים אליה להגיע אייבי ביקש שבעבר הסורית,
 ולנסות בדמשק מהמטוס לרדת החליט הוא אחדות.
 אולם אל־אסאד. חאפד׳ סוריה נשיא עם להיפגש
 רכשו שלא הנוסעים, על נאסר בדמשק המטוס כשנחת
מהמטוס. לרדת בילבד, דמשק עד כרטיסי־טיסה מראש
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וואמקור״ בקונצרן
 מרחיקת־לכת החלטה אלה בימים קיבל אמקור קונצרן

 לתחומים החברה של הפיתוח כיוון את לשנות —
 יצור עם בעיקר אמקוו זוהתה כה עד חדשים.

 ומזגני־אוויר. תנורים מקררים,
 לפיתוח בהדרגה יועבר בחכרה הדגש

 למטוסים, חלקים כמו העתיד״ ״מוצרי
 המשולבות אלקטרוניות, מערבות־בקרה

 לתעשייה, מנועים סולריות, במערכות
 של חדשים פיתוחים בצד מטהרי־אוויר,

 ותנורי מגהצי־אדים, מסבים) (עד טלוויזיה
קטני־מידות. ואפיה בישול
 שלוש של תוצאה הוא החדשים למוצרים המעבר

 מיליץ 15כ־ במישרין הושקעו שבהן שנות־מחקר,
 — החברה החליטה באמקור הכיוץ שינוי עם לירות.
 לערוך — ביגללה ואולי במשק, ההאטה למרות

 מיליוני ששה של מיידית בהוצאה ענקי, מיבצע־פרסים
העתיד״. בחברת תפקיד ״לאמקור הסיסמה תחת לירות,

ר אל■ בו ח


