
 למסקנות הגיעה זו מחודשת ביקורת שלו. בדו״ח
 נשאר המצב תוקנו, לא הליקויים :ביותר עגומות

שהיד״ כפי

 האמיתיים האשמים על לחפות רצתם כיגדל
 לו הביאו זו התנכלות ועל־ידי בתקרית,

רב. רפואי נזק
 מהתפקיד קירן את בכר הדיחה ״אל־על״

 החכרה מנהל — לו מיועד שהיה
 לפטרו מתכוונים וראשיה — כאמסטרדם

מהחכרה.

מאשי□ שוסטל;

אמריקאי איו□
ה עד ל ש מ מ ה

 של המתונה עמדתו את השבוע קיבלה הממשלה
 לראש- הודיע ששמיר אחרי שמיר, יצחק שר־החוץ,
 שהגיע אמריקאי איום על הבכירים ולשרים הממשלה

אליו.
 שכל האמריקאי המימשל איים שמיר לדכרי
 עיסקת־הנשק על ישראל מצד חריפה תנוכה

 הלובי את לעורר נתיונות או סעודיה, עם
 תגובות אחריהם יגררו המימשל, נגד היהודי

ישראל. נגד חריפות אמריקאיות

שמיר מדוע
א ך ל ל ל ה ג ר ב
 לישראל דיווחו כרומא ישראליים חוגים

 ששר־החוץ, כד על כוואתיקן תמיהה על
 עם פגישתו את ביטל שמיר, יצחק

האפיפיור.
 נקבעה לרומא, להגיע איחר שמיר של שמטוסו אחרי

 חששי ביום הישראלי לשר־החוץ האפיפיור בין פגישה
 עם להפגש סירב וגם אותה, ביטל שמיר בערב.

 הוואתיקו. שהציע כפי בבוקר, בשבת האפיפיור
 היה יכול ששמיר טוענים כוואתיקן חוגים
 לקריית־הוואתיקן, ממלונו כרגל לצעוד
 את לחדל מכלי וחצי, קילומטר שד מרחק

, השכת.

ם ו״צמן קו מ דיין ב
 להפסיק החליט אחרונות״ ״ידיעות הצהרון

 קטעים של פירסומם את שבועיים כעוד
 השבת:כמוסף דיין משה ח״כ של מסיפרו

שלו.
 וייצמן, עזר של סיפרו זכויות את רכש הצהרון

 פירסומם לאישור המייוחדת ועדת־השרים לשלום. בדרך
 את השבוע אישרה עובדי־מדינה של ספרים של

 מעניין יהיה שהוא החליטה העיתון ומערכת הספר,
דיין. של מזה יותר

ד בגין ע ב
ם סו ר תדו״ח פי

 פירסום למען עתה לוחץ בגץ, מנחם ראש־הממשלה,
 יום־הכיפורים. מילחמת על ועדת־אגרנט דו״ח של מלא
 אם בית־המישפט־העליון, נשיא יחליט הפירסום על

 לפניו. הממשלה כך על תמליץ
 פוגע אינו הדו״ח פירסום כגין, לדעת

 את לחלוטין ומטהר הליכוד, כאנשי כלל
 לפני לדיין עזרה שכד סכור בגין דיין. מיטה

 את דכר, שד כסופו תשרת, הבחירות
הליכוד.

ת מידן א
 את מאשים שוסטק, אליעזר שר־הכריאות,

 מזרן, כייר הפרופסור מישרדו, מנכ״ל
לעיתונות. כלתי־נכונות בהדלפות

 נמיר, דבורה אחרונות, ידיעות שכתבת רגז שוסטק
 שימוש על מישרד״הבריאות אסר כאילו ידיעה פירסמה
 רוקאל, בישראל, ביותר הנפוצות תרופות בשלוש
ופלגין. אסיילגן

 הכרתיים קשרים יש שלמודן טוען שוסטק
 — ־־׳ עצמה הידיעה וכי העיתונאית, עם

נכונה.
היתה לא

,.מצדה׳׳ של הקללה
 אוניית־הסוחר על־שם ״מסדה״, תחילה נקראה השבוע, שטבעה ״מצדה״, האוניה
במצולות. שטבעה הראשונה הישראלית
 אינו ים־המלח ליד אתר־הגכורה שד הנבון השם כי נקכע כאשר הוחלף השם
״מצדה״. אלא פלאוויוס, יוספוס של מסיפרו לעברית שתירגמוהו בפי ״מסדה״,

 הסבר דה נמצא שלא מיסתורית, כצורה 1950 כראשית טבעה ״מצדה״ האוניה
ישראליים. ימאים שלושה ניספו אז באיטליה. ויכו־ואלנציה חופי מול היום, עד

 כים, שטבעו ישראל, של היחידות הסוחר אוניות ששתי בכך מוזרה מיקריות יש
השם. אותו את נשאו

רי מאיה חבו
ח ד תו
 לצרכנות, הישראלית המועצה יושכ-ראש

 הקרובים כימים תודח תכורי, מאיה
מתפקידה.
 תבורי את להדיח החליט פת, גדעון שר־התעשיה,

 תבורי שמתחה חריפה ביקורת על לו שנודע אחרי
 תבורי של הופעתה ובעיקבות מישרדו, על.מדיניות

דיין. משה של רמת־אביב בכנס

שק ח□ ו
ס רי ע ש ר או מ ב

 ידיעות הגיעו ירושלים מרחב מישטרת אל
 כתחום חם נשק ריכוזי על מודיעיניות

מאה״שערים. הדתית השכונה
 צוות- הקים קומפורט, רחמים תת־ניצב המרחב, מפקד

 מיצבורי־ את לגלות הוא שתפקידו חקירה־מייוחד,
חילוניים. ואזרחים שוטרים נגד יכוונו שהם לפני הנשק

ד הטייסים ט נג שבי
 כרוז הוציא כ״אד־עד״ צוות־האוויר ועד

 מועצת־המנהלים יושב־ראש נגד כיותר חריף
 שבו שכיט, (״כומה״) אברהם החכרה, שד

 הפד כי על שכיט, את הוועד האשים
כהכרה.״ ועדי־העוכדים ״דובר
 שאם עובדי־הקרקע של הוועדים גם הודיעו בינתיים

 לאנשי דולאר מיליוני חמישה הנהלת״החברה תתן
 הם ידרשו הטייסים, עם שסוכם כפי צוות־האוויר,

הסכום. אותו את

ה ר מ״שמעתי לדי! חו
 איכצן, אריה רכ-ניצב המישטרה, מפכ״ל
 השוטרים העמדת שד לשיטה לחזור החליט

 הגשת תחת מישמעתי, כית־דין לפני
 כפני שסרחו שוטרים נגד כתכי־אישום
 אזרחיים. כתי־מישפט

 בפירסום, שזכו האחרונים שהמיקרים טוען איבצן
 בתי־דין לפני וקצינים שוטרים של לדין העמדה על

המישטרה. של לשמה רב נזק הביאו אזרחיים,

ת, זהירו
!משומשות טלוויזיות

 משומשות ציכעוניות מקלטי־טלוויזיות 5000
 לייטראל, מצרפת שבועות כמה לפני הגיעו

חדשים. כמכשירים כאן ונמכרו
 מקלטי־טלוויזיה השכרת של שיטה נהוגה בצרפת
 תקופה בתום חדשים במקלטים והחלפתם שנה, במשך

 של עצומה כמות קנו זריזים ישראליים סוחרים זו.
 בולמוס ובעיקבות מהשכרה, שחזרו מקלטי־טלוויזיה

כחדשות. למכירה אותם הציעו הטלוויזיות קניית

ח דיי ־ע ד ת פ  ת
ז קו לו טו ל

 טיסה להפעיל מתכוונת ״אל־על״ חכרת
 שבצרפת. לטולוז תל־אכיכ כין שכועית

 מוצלח סיום לפני עומדים בחברה בכירים גורמים
זה. קו לפתיחת משא־ומתן של

יחזור כהן אבי
 הקבוצה של הישראלי שחקנה כהן, אכי

לישראל. בנראה יחזור ליכרפול, האנגלית
 בלתי־רשמיים ממקורות־ספורט הגיעה על־כך ידיעה

בישראל. הכדורגל להתאחדות באנגליה
ר ק ב מ

א הליקויים תוקנו ל
 של כוועדה שוררת רכה התרגשות
 מערכת■ על הביקורת על המופקדת

מכקר־המדיג של המימצאים לאור
 על מבקר־המדינה שמתח הקטלנית הביקורת אחרי

 לחזור הוועדה על־ידי התבקש הוא מיבצע-ליטאני,
שנסקרו והיחידות הליקויים אותם את מחדש ולבדוק

הכנסת,
׳הביטחון,

ע ?ידן תב  י
ח ״אל־על״ א
 קידן, צבי בקופנהגן, אל־על סניף של לשעבר המנהל

 נסיון־ההתנקשות בעיקבות לאחרונה שהתפרסם
 החברה. נגד גדולה פיצויים תביעת להגיש עומד בחייו,

החכרה, ראשי דו מתנכלים קידן, לטענת

ל הציור איפור׳ ש
 על־שם ככית־החולים צ0 מחלקה רופאי
 ציור, לאחרונה תלו כתל־השומר שיבא
 מרדכי תת־שר־־הכיטחון של ידיו מעשה

 כמחלקה. הקירות כאהד ציפורי, (״מוטקה״)
 היה עת רבות, שנים לפני הציור את צייר ציפורי

 על לביתן, כמתנה אותו ונתן בצה״ל, אלוף־מישנה
 לאחרונה שם. מאושפז כשהיה זכה שבו הטיפול

אותו. ותלה כה, עד מאוחסן שהיה בציור, מישהו נזכר


