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 ה 3? ת מי צפויה

ארצווו״ר,בר*ת על
 של מיתקפת־נסיעות על הוחלט בממשלה

לארצות־הכרית. בכירים ופקידים שרים
 בסנאט הישראלית ההשפעה מאובדן הדאגה בעיקבות
 מנחם ,ראש־ד,ממשלה החליט האמריקאי, ובקונגרס

 לאמריקה, בכירים ופקידי־ממשלה שרים לשגר בגין,
 החדשים החברים בקרב לישראל ידידים לעשות כדי
הבתים. שני של

 עומד קימחי, דויד מישרד־החוץ, מגכ״ל
 כדי לארצות־הכרית הקרובים כימים לצאת

זו. מיתקפה תככן ל

עומיר על תרעומת
 הנסיעות בולמוס על תרעומת הביעו חוגים.ממשלתיים

 עתה זה שב שמיר שמיר. יצחק שר־החוץ של
 הראשון ביום לצאת עומד והוא באירופה, ארוך ממסע

 ולצרפת. לגרמניה לנורווגיה, הקרוב
 שומר הוא אין שמיר, מבקרי שד לדבריהם

 בהיותו דיין משה שקבע כללי־כרזד על
 להזמין ממשלות לבקש שלא :שד־חוץ

 בן אם אלא ביקורים לקיים ושלא אותו,
ההדדיות. הובטחה

ס
,,.,אד־על

לביטול גרמה
 מידע בידיהם שמצוי טוענים באילת תיירות חוגי

 טיסות־השכר לביטול אל־על חברת אחראית שלפיו
 לאילת. ישירות מאנגליה, מתארך חברת של

 בשדה־ לנחות צריכים היו מתארך חברת מטוסי
 על בריטניה ממשלת אסרה לפתע עציץ. התעופה

 הסכימה לא מונארך חברת לעציץ. הטיסות קיום
 לקלוט מסוגל שאינו אילת, של בנמל־התעופה לנחות

גדולים. מטוסים
 ״אל־על״ חברת זו היתה האילתים, לדעת

 מישרד־החוץ תשומת־לב את שהפנתה
 כעציון, שכנחיתה לבעייתיות הבריטי
 מצריים. עם היחסים מבחינת

 לידיו שקיבל כץ, גדי אילת, ראש־־עיריית
 כתלונה לפנות עומד הנושא, על ככתב חומר

 גידעון לשר־התיירות, ״אל־עד״ נגד חריפה
פת.

 ■ בדיוונ מפשיפים
הליכוד ליכוד

 חרות במיפלגות ממשיכים ההכחשות, למרות
 הליכוד. ליכוד על בדיונים והליברלים

 מצוותים ביקש בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 את לסבם המיפדגות כשתי מייוחדים
 מחוץ־לארץ. לשובו עד ביניהם הדיונים

 לליכוד להביא נטיה יש כליברלים וגם בחרות גם
 המאיימת רפ״י, למיפלגת לאפשר לא אד הליכוד,
 הליכוד, ילוכד לא אם בבחירות, נפרדת בהליכה
מהאיחוד. ליהנות

 נוספות מדינות
בכפיר פתענ״נות

 להציג לישראל האמריקאי ההיתר כעיקכות
התקבלו הכפיר, מטוס את מכסיקו לפני

 דרום־אמריקאיות, מדינות משתי פניות
זה. מטוס לרכוש אפשרות כדבר המגששות
 חודשים כמה לפני כבר לישראל התירו האמריקאים

 דרום־ מדינות של שורה לפני הכפיר את להציג
אמריקאיות.

דיי? לא ציפור■
 בתחילת טען ציפורי, מרדכי סגן־שר־הביטחון,

 עדיין כאילו התעשךיה־האווירית ראשי באוזני השבוע
 את ייצרו שהם בית־שמש מנועי עם סופית סוכם לא

הלביא. מנוע
 כמה האווירית״ כ״תעשיה כיקר ציפורי
 ההחלטה על כרכים שנודע אחרי שעות
 ל״מנועי הלביא מנוע ייצור את לתת

 הריפה כצורה הותקף הוא כית־שמש״.
 ובדי האווירית״, ״דזתעשיה ראשי על־ידי

 לא ״שעדיין אותם לשכנע ניסה להתגונן
דבר.״ שום הוסכם

 סוכמה, בית־שמש מנועי עם שהעיסקה היא האמת
 לירות מיליוני עשרות הושקעו כבר זה במיפעל וכי

המנוע. לייצור בהכנות

ויחד לא ■דין
 על השתלט לא ידין, ייגאל סגן־ראש־הממשלה,

 ראש־הממשלה, נסיעת עם לישכת־ראש־הממשלה
 הביקורת את זכר ידין לארצות־הברית. בגין, מנחם

 קודמת בנסיעה כזה מעשה בעיקבות עליו שנמתחה
 עובדי על־ידי התקבל הוא שבו ובלעג בגין, של

הלישכה.
 את העביר הוא לגמרי. ויתר לא ידין אולם

 ככנסת. ללישכת־ראש־הממשלה פעילותו כל
 אץ שבהם ככנסת, חדרים שני עצמו לידין
 לארצות־ כגין שנסע מאז משתמש הוא

הכרית.

ר! פ החס* אחוז יועלה
 ראשי כין המגעים נכנסו ההכחשות, למרות
 העלאת כעניין המערך לראשי הליכוד

 גבוה. להילוך אחוז־־החסימה
 של האיום את כרציני רואים אינם הליכוד ראשי

 מהקואליציה לפרוש ידין, ייגאל סגן־ראש־הממשלה,
אחודהחסימה. יועלה אם
 ראשי־המערך של המילולית ההתנגדות גם

 המערך יחסי־ציכור. למטרות רק נועדה
 כקנוניה הליכוד של מלא שותף יהיה

אחוזים. ל־ה.צ החסימה אחוז להעלאת

 והרעדה שריטות
גדוד סלפעל

 אירעו הארץ במרכז הגדולים המיפעלים באחד
 מוזרים. מיקרים של שורה האחרונים בחודשים
 דליקות חמש כמיפעל פרצו חודשיים כמשך

 תוצאה היו שהדליקות ברור היה גדולות•
 דאג והמצית מאחר מכוונת, הצתה של

 ולהודיע המיפעל למנכ״ל לטלפן פעם ככל
 שהגיעו לפני עוד השריפה, מקום על לו

מככי־־האש. לשם
 המיפעל מעובדי 400 לקו כשבועיים לפני

 כבית■ אושפז מהם והלק כהרעלת־קיכה,
 והתברר המרעיל, התגלה אז רק חולים.
 המיט מתוך שלוש על לפחות אחראי שהוא

השריפות.

שפועוח
■■אלביט״ סביב

 שמועות, נפוצו כארץ והמדע הכלכלה כהוגי
 החיפאית ״אלכיט״ חכרת חתמה שלפיהן

ענקי. חוזה־ייצוא על
 המניות בשערי ניכרת עליה הולידו אלה שמועות

בבורסה. אלביט של

 אולץ ה?!צין
להתפטר

 צה״ל דובר שהפעיל יחסי־הציבור למערכת בניגוד
 שבה הסדנא מפקד של כביכול, התפטרותו, בעיקבות

 התברר בטנקים, בזדון שחיבלו חיילים 17 נתפסו
 כלל התכוון לא סגן־אלוף בדרגת שהקצין עתה

להתפטר.

 רפאל רב־אלוף לרמטכ׳׳ל, נקרא הקצין
 השולחן על להניח ונדרש איתן, (״רפול״)

 הרמטכ״ל שעות. כמה תוך התפטרותו את
 הוא יתפטר, לא הוא •טאם לקצין הודיע
מצה״ל. יודח ואחר־כך לדין, יועמד

הגיע לא מדוע
הרמטכ״ל

 שעבר בשבוע שנערך הגדול, כנם־הצנחנים משתתפי
 הרמטכ״ל הגיע לא מדוע תמהים עדיין בימית,

 הצנחנים חיילי לפני שהופעתו למרות לעצרת,
 מראש. מתוכננת היתה וקציניהם

 לכנס. הגיע אכן שהרמטכ״ל התגלה עתה
 לא ״איתם״, כשדה־תעופה נחת מסוקו
 הזנחה כיגלל אולם העצרת, ממקום הרחק

 איש לו המתין לא מארגני־העצרת של
 חמש המתין הרמטכ״ל כיטדה־התעופה.

 והסתלק למסוק חזר ואחר־כך דקות,
 ממתינים העצרת שמארגני כעוד מהמקום,

לו.

התפטר ניוי!
ר ז ח ו ו ב

 ברתיני, גארי רשות־השידור, תיזמורת של מנצחה
 לפיד, (״טומי״) יוסף רשות־השידור, למנכ״ל שלח

 בהקטנת התפטרותו את נימק הוא מיכתב־התפטרות.
 התקנים קיצוצי במיסגרת התיזמורת חברי מיספר

ברשות־ד,שידור.
 מובן אינו שלפיד לכרתיני שהתברר אחרי
 לקבל ומובן בתקנים, הקיצוצים את לבטל

מההתפטרות. בו חזר הוא התפטרותו, את

 ביו״דה, גל״א
בעלייה קול־ישראל

 שעדיין הנזפוסנזים, איגוד של האחרון הסקר פי על
 ישראל קול בין שבתחרות מתברר פורסם, לא

 ישראל, קול של קולו עתה גבר לגלי־צה״ל
 ג׳ לרשת בהאזנה ניכרת עליה שיש כעוד

 תלולה ירידה קיימת ישראל״, ״קול של
צה״ל.״ ל״גלי בהאזנה

*ועברו לא תחיות
 שלא החליטו כתל־אכיב גן־החיות עובדי

 ולהעכיר להמשיך הסאפארי לעובדי לאפשר
 כרמת־גן. לסאפארי מתל־אכיב החיות את

לסאפארי. הועברו לא עדיין החיות מרבית
 סגירת שעם בכתב להם הובטח העובדים, לטענת

 בעיריית או בסאפארי עבודה להם תימצא גדהחיות
 עבודה. ללא נשארים הם ועתה תל־אביב,

 עובדים כמד, רק לקבל החליטה הסאפארי הנהלת
מייוחד. חוזה על־פי זאת וגם מגן־החיות,

- וי ראו מש

 תל־אביב מחוז מישטרת של יחידות־הבילוש־והסיור
 המישטרתי, המודיע את עוד להסיע שלא הוראה קיבלו

 היה בעבר שלהם. בניידות משראווי, סלומון
 במיבצעיהם. לשוטרים להצטרף נוהג משראווי

 הוצא משראווי נגד כי נודע למישטרה
 חוששים ומפקדיה פסק־דין־מוות,

 אם גם בו לפגוע יהססו לא לד שהמתנבלים
 את גם יסכנו ובך ניידת, כתוך יהיה הוא
שעימר. השוטרים חיי

 מגו־ווו פידץ
פלאטו את

 וח״ב פילץ אריה הקבלן והידידים, השותפים בין
 הם שבעיקבותיו קרע אירע פלאטו־שרץ, שמואל
 קשורים. היו הם שבהן העיסקות בכל להיפרד החליטו

 את לפנות פלאטו ייאלץ זה קרע כעיקכות
 כתל־אכיב, אל־על כבניין מישרדיו

לפילץ. השייך


