
1

ף י ן נ ו ג ו מ

■כולוגי□
מו1ד< ש ת־ ה8היי
 לקריית־שמונד, נשלחו פסיכולוגים מעשרה יותר

 תושבי של הקשה מצב־הרוח על הידיעות בעיקבות
הצפונית. העיירה
 כפי הפסיכולוגים, שד תפקידם עיקר

 לנסות היה שולחיהם, על־ידי שהוגדר
עירם. את לעזום הקרירה מתושכי ולמנוע

ו רו קו כי
ד ה ע ד עו ס ה

 על ביקורת הביעו וביטחון צבא לענייני מומחים
 השבוע הראשון ביום שנערכה צה״ל, פעולת
 הטובים הקצינים אחד נפל בפעולה הזהרני. בשפך

הצנחנים. של
 לשלוח טעם היה שלא טוענים המכקרים

 סעדת לפעולה לגכול, מעכר אל כוח
 הצנחנים כוח־ מצומצם. כה היקה
 ששלטה נקודת־כיקורת, להשמיד נשלח

לנכטיה. הכביש על

ן ב בגי ר ע ת  ה
ען מ ת ל פ

 אצל התערב בגין, מנחם ראש־הממשלה,
שיתופו למען הליברלית המיפלגה ראשי

 בממשלה פת, גירעון שר־התעשיה, של
 שלולא מעריכים ליברליים חוגים הכאה.

 מוצג פת היה לא בגין, שד התערבותו
הכאה. לממשלה הליברלים כמועמד

 לו שהיתה בשיחה פת, הסכים ההתערבות לפני
 גם תיק־התעשיה קבלת על לעמוד שלא בגין, עם

הבאה. בממשלה

דו מ״ ה הפל נ ג ה ה ו
ש ■וקפו ד ח מ

 לפני שנערכה ווזפלמ״ח, ההגנה עצרת מארגני
 ומתכוונים לעצרת מההיענות עידוד שאבו שבועיים,

 את בתוכה שתארגן קבועה, מיסגרת להקים
 האלה. האירגונים יוצאי

 את להקים שמתפקידה מתמדת, ועדה
 (מיל׳) האלוף את בתוכה כוללת האירגון,

 ריבלין, ומשה מרדור מוניה אכידר, יוסף
שריג. נחום הפדמ״ח, ממפקדי אחד ואת
 ההגנה יוצאי כל של מיפקד ייערך ראשון כצעד

 להודיע יתבקשו אלה אירגונים וחברי והפלמ״ח,
החדש. באירגון לעבודה להתמסר נכונותם מידת על

חולה אהרון! בן־־
 כן־אהרון יצחק של אי־השתתפותו

 וכספיחיו המערך שד כמסע־הכחירות
 פוליטית. מסיכה נובעת אינה

 לפעול. מסוגל ואינו .חולה, כן־אהרון
 אירועים כל היו לא גם זו מסיכה

 17כ־ שחד ,75ה־ הולדתו יום לרגל
ביולי.
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 שהיה מי כץ־עוז, אברהם המערך ח״כ כי נראה
 בכנסת לביקורת־המדינה הכנסת ועדת יושב־ראש
 של הראשון הרשמי הקורבן יהיה התשיעית,
לשילטון. להגיע המערך אי־הצלחת
 מטה־האירגון מראשי אחד שהיה כץ־עוז,

 מיפדגתו עד־ידי ייבחר לא הבחירות, של
מוועדות־הכנסת. אחת אף כראש לעמוד

ם קו  !?■פלגה ת
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 סערכת־הכחירות של התוצאות אחת
 מיפדגה להקים נסיון תהיה האחרונה

כישראל. עצמאית ערכית
 הנמנעים של הגבוה האחוז רק״ח, של ירידתה
 הערביות הרשימות וכישלון הערבי בציבור

 ערביים עסקנים לדעת יצרו, במערך הקשורות
 עצמאית ערבית מיפלגה להקמת הרקע את רבים,

בישראל. הערבים זכויות על שתיאבק גדולה,

 רשימה של הקמתה את בכוח הממשלה מנעה בעבר
 אך לאומנית־קיצונית, שתהיה חשש מתוך כזאת,
שונה. היחס יהיה עתה כי יתכן הנסיון לאור
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 להקפיד באחרונה התחיל הבריטי מישרד־הפנים
 אנגליה. לתוך ישראלים של כניסתם על

 להיכנס כדי לאשרה זקוקים אינם ישראליים אזרחים
 רשאים ביקורת־הגבולות פקידי אולם לבריטניה,

 את לנמק מבלי גם תייר, לכניסת להסכים שלא
סירובם.

 מעשרה יותר הוחזרו האחרונים כשבועות
 לבריטניה, שהביאום למטוסים, ישראלים

דאי. להיכנס להם •טניתן מכלי

ד מ ש מו  האזרח■ ה
ד ג אגס■□ נ
 כירושלים האזרחי המישמר ראשי

 תת■ המרחב, מפקד על־ידי התבקשו
 למת■ להורות קונפורט, רחמים ניצב

 אנסים. ללכוד להשתדל נדכיהם
 יעצור כירושלים האזרחי המישמר

 חשודות בנסיכות שייטוטט צעיר כל
 היו שכהן כעיר, מסויימות כשכונות
מיקרי־אונס. לאחרונה

ם ם צפו■■ עי עזו  ז
ת ל ה נ ה על״ ב אל־ יי

 את להדיח כממשדה מגמה קיימת
 ולמנות שנדר, יצחק ״אל־על״, מנכ״ל

הר־לב. רפי את כמקומו
 להדחתו לגרום משרי־הממשלה כמה שרצון נראה

 אברהם אל־על, של המנהלים מועצת יושב־ראש של
 האחרונות הצלחותיה יתממש. לא •שביט, (״בומה״)

 להציג עומדת שהיא המצויין והמאזן אל־על, של
 האישיות כהצלחותיו נחשבות החודש, בסוף

בומה. של
 כבל יתמנה, שיפמן שדויד העובדה גם

 שחיים כעוד כסגן־שר־חתחכורה, הנראה,
 כתפקיד רישמית יישאר החולה לנדאו
 אישי ידיד שהוא לכומה, תעזור השד,

שיפמן. של
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ת ר מ צ ר ב כו
 כור. בצמרת שעבר בשבוע התגלע חריף קרע

 כ״כור״, הקלות התעשיות חטיבת מנכ״ד
 ג׳יכדי, בנימין (מיד׳.! אלוף־מישנה

 יושב־ראש נגד חריפות כהאשמות יצא
 נפתלי ח״כ ״כור״, שד המנהלים מועצת

 עם זה מדברים אינם והשניים כלומנטל,
זה.

 המשא־והמתן בכישלון בלומנטל את האשים ג׳יבלי
 רכשה, המיפעל את בשדרות. פרונזין מיפעל לקניית
אוסס. חברת דבר, של בסוסו

ם כ ■חזור ח
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 יורם שר־האוצר שד עוזרו חכם, חיים
 ולחזור תפקידו את לעזוב עומד ארידור,
האווירית. לתעשיה

 בתעשיה חכם עבד כעוזר־השר, המינוי לקבלת עד
בי. מיפעל כמנהל האווירית

ג בר■ ירחון ש י ד ד ח
 יוצא־דאור שכהן למדינות הצטרפה ישראל

קבוע. ירחון־כרידג׳
 ירחון חודש מדי מוציאה פרטית חברת־הפקות

 מישחק־ חסידי מינויים, אלפי לכמה הנשלח ברידג׳,
בארץ. הזה הקלפים




