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□ומה על איים ארידור
 ״אל-על״, של מועצת-המנהלים ליושב־ראש הודיע ארידור, יורם שר-האוצר,

 אל־על", ל אחת לירה אפילו יעכיר לא שמישרד־האוצר שביט, (״בוטה״) אברהם
 שהוא הוסיף ארידור ההנהלה. דכין העובדים כין הסכם־ההכראה ייחתם כן אם אלא

ההסכם. ייחתם לא אם ״אל-על״, לסגירת מלגרום יירתע לא
 כיום שהתקיימה פגישה על פרטים שנודעו אחרי כא שכיט על ארידור של זעמו

 •טכיט הסכים זו כישיבה שביט. לבין ״אל-על״ •טל העובדים ועדי כין ה׳טכוע השני
 שלושה כת לחופשה־־ללא־תשלום עוכרים ולהוצאת עוכרים לפיטורי דרישתו את לכטל

 כת כתשלום לחופשה להוציא הוועדים לדרישת כומה הסכים זאת תחת חודשים.
הוועדים. על־ידי ייקכע מיספרם איטר עובדים, מאות כמה חודש

 שכיט של מוחלטת ככניעה זו פגישה מסקנות את רואים ב״אל־על״ חוגים
לוועדים.
 בעיתונים משותפת הצהרה לפרסם הוא מוועדי־העוכדים שכיט שביקש מה כל

״אל־על״. להכראת שיביאו להנהלה, העובדים כין והסכמה טוכה ״רוח על
 לביטול לגרום שביט של תוכניתו על גם חריפה ביקורת הביעו כמישרד־האוצר

 מנכ״ל עם יחד שכיט, לישראל. ״סא״א״, הדרום־אפריקאית, חברת-התעופה טיסות
 הברת■ עם הסכם על לחתום כדי לדרום־אפריקה השבוע יצאו שנדר, יצחק ״אלי־על״,
 תגדיל זאת ותחת לישראל, לטוס החכרה תפסיק שלפיו זו, מדינה של התעופה
 להכרת לשלם ״אל־על״ מוכנה זה הסכם תמורת לשם. טיסותיה מיספד את ״אל־על״
זה. קו על מרווחיה ניכר חלק ״סא״א״

□חקירה
 לבקשת סירב כגין, מנחם ראש־הממשלה,

 שרות■ על להטיל שמיר, יצחק שר־החוץ,
 מדליף את ולגלות לחקור הכיטחון־הכללי

 כקאהיר, ישראל שגריר ששיגר השדר
 למישדד־החוץ כן־אלישר, אליהו הד״ר

כירושלים.
 השדר הגיע מישרד־החוץ של ראשונית חקירה פי על

 מישרד־החוץ, עובדי שרים, ביניהם איש, 30כ־ לידי
 ומישרד־הביטחון. 'מישרד־ראש־הממשלה

 אינו שבגין מעריכים כמישרד־החוץ חוגים
 ואז המדליה, יתגלה שמא כחקירה מעוניין

 כיותר. מכיר כמצב לעמוד השרים אחד עלול
 הכחישו שרון, אריק שר־החקלאות, מקורבי
 שהוא לפני השדר על כלל ידע ששרון
שיפר. שימעון הרדיו, כתב על־ידי פורסם

■ושעה זיגל
מתפקידו

 במישרד■ אגף־המישטרה כהוגי
 את להשעות הנטייה גוברת הפנים

כעק מתפקידו זיגל בנימין תת־ניצב
 (ראה מגרמניה הפיצויים פרשת בות

).34—35 עמודים
 אינו בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,

 ממישרדו תבוא •טההשעיה מעוניין
 המפכ״ל על־ידי יושעה שזיגל ורוצה

 יעורר בך גם איבצן. אריה רב־ניצב
כ עזה ציבורית התנגדות בזה צעד

 עם הפרשיות סמיכות כיגלל יותר,
 הרצל והדחת אכו־חצירא מייטפט
שפיר.

רונה שפיר
שגריר להיות

 שפיר, הרצל המודח, מפכ״ל־המישטרה
 לראיט• הקרובים אישים באמצעות שיגר,

 להתמנות כקשה ולשר-החוץ, הממשלה
 הד״ר של כמקומו כקאהיר, ישראל כשגריר

כן־אלישר. :אליהו
 הבא השגריר הסף. על נדחתה שפיר של בקשתו

 ששון. משה זה ויהיה נקבע, כבר בקאהיר
 בן־אלישר. של ההודעה פשר גם התברר בינתיים
 המקום כי התברר להתפטר. מתכות הוא אין שלפיה
 ברשימת ראש־הממשלה על־ידי לבן־אלישר שהוצע

 כלא־מכובד לבן־אלישר נראה הבאה לכנסת חרות
 ביקש ההודעה על־ידי ריאלי.״ שהוא בטוח לא ״וכלל

 ברשימה שיקדמו בגין על לחץ להפעיל בן־אלישר
נעשה. אכן והדבר לכנסת,

יחליט דיין
תר מוקדם יו

 הנראה וככל מנוהגו, יחרוג דיין משה ח״כ
 — ״ל, רה תנועת הקמת על רשמית יודיע

 כעוד ככר — לאומית הרום רשימת
כשכועייס-שלושה.

 מסיור הורביץ ייגאל ח״כ של לשובו ממתין דיין
 כספים לגייס הורביץ יצא היתר בין בחוץ־לארץ.

החדשה. לרשימה
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הבחירות מערכת על
 להשפיע החליט וייצמן, עזר ח״כ לשעבר, שר־הביטחון

 וייצמן הבאה• מערכודהבחירות על פעילה בצורה
 הסופי התאריך אישור שעם למקורביו השבוע הודיע

 דיעותיו את ויביע בהפגזה,״ ״יפתח הוא לבחירות
שונים. בעניינים
 כעצמו יתמודד שלא שלמרות אמר וייצמן

 יקפיד הוא הכאה, לכנסת ככחירות
לי.׳׳ שיש מה את ״להשמיע

ר9עו המערך
ה אח ר בו ד לון. ,מ
 דבורה מלון של השניה הקומה את שכר המערך

 בו וישכן בתל־אביב, בן־יהודה־גורדון בפינת לשעבר,
 וחדר־המיבצעים המערך של מסזדהבחירות מישרדי את
יום־הבחירות. של

 מינויים של שורה על הוחלט בינתיים
 מרדכי רב־אלוף מטה-הכחירות. כמיסגרת
 מטה־הבחירות כראש יעמוד גור (״מוטה״)

 איש יסעור, ובנימין המערך, של הצעיר
 של יום־הכחירות מטה ראש יהיה מפ״ם,

 למטה-הכחירות לצרף גם הוחלט המערך.
עמית. מאיר ח׳׳כ את

דתמיר ״צסרך ■גורי
 לצרף תמיר שמואל מח״כ ביקש יגורי אסף ח״כ

 במיסגרת להקים תמיר שעומד החדשה לסיעה אותו
 נוף. עקיבא ח״כ גם יהיה תמיר של בסיעתו הליכוד.
 הודיע אך יגורי, של לבקשתו נעתר תמיר

 יהיה שלא נוף, אחרי רק יבוא •טהוא ילו
ריאלי. כמקום

ן ! לין ת מ כ^ל מט חר
ציפורי על

 איתן, (״רפול״) רפאל רב-אלוף הרמטכ״ל,
 על כגין מנחם ראש־הממשלה לפני התלונן

 ציפורי. מרדכי(״מוטקה״) סגן־שר-הכיטחון,
 •טהפנה ציפורי זה היה הרמטכ״ל לדברי

 עמירם כתכ-הטלוויזיה של תשומת־ליכו את
 ובין כן־גוריון דויד כין להתכתבות ניר1
 תקציב על ידין ייגאל הרמטכ״ל־לשעכר י

הכיטהון.
 לבצע הרמטכ״ל על היד, בן־גוריון מיכתבי פי על
 שהכתיב הפירוט על־פי בתקציב־הביטחון הקיצוץ את
המדיני. הדרג לו

נבון על ■דין!ועם
 ידין, ייגאל הפרופסור סגו-ראש־הממשלה,

נכון. יצחק נשיא-המדינה, על כועס
 השני ביום שנערך רוטשילד, קרן פרסי חלוקת לטקס

 ח״כ וגם ידין גם הוזמנו הנשיא, במישכן האחרון
 של לצידו הבמה, על לשבת הוזמן פרס פרס. שימעון
בקהל. לשבת נאלץ ידין ואילו הנשיא,

 רוחו מורת את הנשיא באוזני הכיע ידין
על־כך.

טעויות ■גליל ב
 ביגלל לירות מיליון כחצי חודש מדי מפסיד הרדיו

 סיסמות־פירסומת. בשידור ושדרים טכנאים של טעויות
 ליותר ההפסד הגיע שעבר דצמבר כחודש

 ב׳ כרשת שנעשו הטעויות לירות. אלף 5מ-צ
 לירות, אלף 10 לרדיו עלו וכיומנים
 וטעויות לירות אלף 20 ג׳ רשת •טל הטעויות
לירות. אלף 13מ־ יותר שוטפות

■ סבויעות
,לאלו! מצטרף

 סגן־ראש־עיריית־ירושלים שהיה מי בנבנישתי, מירון
 ח״כ של לרשימתה יצטרף קולק, טדי על־ידי ושהודח
 לו והובטח העשירית לכנסת בבחירות אלוני שולמית

 הסתבך בינתיים אולם אלוני. אחרי מיד השני, מקום י
 עכשיו״, ״שלום מעסקני אחד שגם מציוון העניין,

 שיוצב בתנאי לרשימה, להצטרף הציע צוקר, דדי
השני. במקום

קיצור־מעייס
למוות הביא

 את עתה כודק משרד-הכריאות
 שעברה אשה, של מותה פרשת
 ככית־החולים קיצור-מעיים ניתוח

ככאר־שכע. ״סורוקה׳׳
 אניטים מאות פונים לאחרונה

 הד׳׳ר ולרופא זה, לכית-חולים שמנים
 קיצור• ניתוח כיצוע לשם חרוזי, אילן

 כשבוע להרזייתס. לגרום כדי מעיים,
 ניתוח כעיקכות אשה נפטרה שעכר

 אצלה, אוכחנה לא החשד פי על כזה.
 גרם וזה סוכרת, מחלת הניתוח, לפני

למותה.


