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צה אריק  רו
ר אי ש ה ל

 אריק שר־הכיטחון, היה לצפוי, כניגוד
 להשארת הנוגע ככל כיותר הוותרן שרון,

 כפיתחת־רפיח, למצרים וציוד מיכנים
 וכצוות־השרים כממשלה שנערכו כדיונים

זה. נושא על
 כל את למצרים להשאיר יש אריק, לדעת

 תשלום, תמורת הפיתהה, כיישוכי המיכנים
ערכיים. כתושכים יאוכלסו שאלה כדי

 זמן־הפינוי את לקשור שיש שרון טוען זאת, לעומת
 והנורמליזציה האוטונומיה בענייני ההתקדמות עם
מצריים. עם

ף שמיו־  נז
□ לו ב ב

 בראש־ חריפה בצורה נזך* שמיר, יצחק שר־החוץ,
 בלום. יהודה הפרופסור באו״ם, ישראל מישלחת
 כלום צריך היה לא שמיר, לטענת
 אחרי מייד ממושכת, לחופשה לצאת
 מטוסי שכיצעו ההתקפה על העצרת דיוני

 שכאותה משום ככיירות, חיל־האוויר
 של מיתקפה מול ישראל עמדה תקופה

 כארצות־הכרית. ודעת־הקהל העיתונות
 בבלום נזף אלא בכתב, הנזיפה את שלח לא שמיר

 בתום בארץ ביקר כשבלום ביניהם, שהיתר, בשיחה
___ חופשתו. _ _

מר ש ה דור
מיל■ון *00

 ממיפלגתו דורש המר, זכולון שר־החינוך,
 מיליון 100 כת מיוחדת, קרן הקמת
 לרשותו, כילעדית שתעמוד לירות,

 לשקם לדכריו, המר, יוכל ושכעזרתה
המיפלגה. את

 המר, לרשות זה סכום מלהעמיד חוששים בורג אנשי
 גוש־הצעירים, לפעילות אותו ינצל הוא שלדעתם משום

במפד״ל. הקרובות הבחירות לקראת

ה ע ד תבי נג
עבר ש בר־יל הדו

 שר־־הדתות של עוזרו שהיה מי כנפו, דויד
 תכיעת־ הגיש אכו־חצירא, אהרון לשעכר,

 נגד לירות מיליון 50 על־סך דיכה
 כעכר שכיהן ארד, אריה העיתונאי

המישטרה. כדוכר
מערכת נגד גם שהוגש התביעה, כתב על־פי

ה היא״ס ח צ ר

 הם בארצות־הבדית יהודיים ומנהיגים היא״ס ראשי
 את היא״ס תפסיק שלפיו החדש, בהסדר שרצו

בווינה. בנושרים תמיכתה
 ההסתדרות ראשי כין חשאיים כדיונים
 היא״ם ראשי הסכימו העולמית הציונית
 דרשו אך ההסתדרות, של החדשים לצעדים
ציכורית. מכחינה נאנסים״ ״להיות

אשרף נציג
ל נ ות ר י י ב ב א ב

 מווינה, שגורש אש״ף נציג חוסיין, ע׳אזי
 שילטונות על־ידי לכיירות כואו עם נכלא

 נמל־התעופה על החולשים אש״ף,
העיר. של

 ששיתף חשוד הפרו־סורי, הצעיקה איש חוסיין,
 לווינה שהגיעה פלסטינית חוליית־פיגוע עם פעולה

 למען הפועלים באישים לפגוע כדי סורית, בשליחות
 ברונו הקאנצלר וביניהם ישראלי־פלסטיני, שלום

קרייסקי.
 שנודע אחרי חריף, ויכוח התלקח עצמה באוסטריה

 קרייסקי, של לידידו הניחה האוסטרית המישטרה כי
 באש״ף הפעילים מראשי סרטאווי, עיצאם ד״ר

 אנשי־ את לחקור ישראלי־פלסטיני, דו־שיח למען
 בידי שנחקרו לפני עוד לכידתם, עם החולייה

עצ&ה. האוסטרית המישטרה

יפוטר סדן
 את לפטר עומד ארידור, יורם שר־־האוצר,

 סדן. עזרא הפרופסור מישרדו, מנכ״ל
 כמה לאחרונה סדן עשה ארידור, לטענת
 וכניגוד איתו להתייעץ מכלי צעדים,
לקויים. היו לשר דיווחיו וגם לדעתו,

 קאופמן חיים ח״כ של מינויו את דרש גם ארידור
 החריפה ההתנגדות למרות סגן־שר־האוצר, לתפקיד

זה• למינוי סדן של

ת ם ב על ב1ע* נ
 ראשי ניסו התעשיינים, נגד האוצר של המאבק בעת

 שר את לעזרתם לגייס התעשייה בעלי התאחדות
 אותו. למצוא הצליחו לא אך פת, גידעון התעשייה,
 פרטי כטיול שוהה שפת הסתכר אחר־־כך

 את על־כך שקיכל מכלי כחוץ־לארץ,
הממשלה. אישור

־ ר  פז וש א ■ ב ל ב
מן ב לז ר

 ישוחרר שלפיה הראשונה, לתחזית כניגוד
 כסוף מכית־יהחולים בר־לב חיים ״כ ח

 ייאלץ שכר־לכ עתה נראה זה, חודש
 כתל־השומר ״שיבא״ ככית־החולים לכלות
חודשיים. עוד לפחות

 הרופאים אין ולכן התאחו, לא בר־לב של ושבריו פצעיו
הכרחיים. ניתוחים של סידרה לבצע יכולים

ד עשירים ג  ו
בגין
 לאישיות השכוע שהגיע כמיכתב

 ויקטור הכרון תוקף כמערך ככירה
 חריפה כצורה מאנגליה, רוטשילד

 כעיקכות כנין, מנחם את כיותר
 כמיכתכ זיו. ללורד כנין של מיכתכו

 רוטשילד ושוטה״. ״משוגע כנין מכונה
 על הככירה לאישיות כמיכתכו מספר

 יהודיים אילי־הון של התארגנות
 מלהתערב נמנעו כה שעד כאירופה,

לפ והרוצים הישראלית, כפוליטיקה
כנין. של להפלתו עול

ם אי ק מרי א  ה
ם מעסיקים שי ל ב

 התחילה בתל־יאכים האמריקאית השגרירות
 פרטיים חוקרים שני להעסיק לאחרונה

 מכקשי אחרי להתחקות כדי כמשכורת,
 המעוררים לארצות־הכרית, אשרות־כניסה

 הקונסוליה פקידי של חשדם את
האמריקאית.

 זיופים כמה לחשוף הבלשים צמד הצליחו כה עד
 המצורפים בנקאיים, ובמיכתבים במיכתבי־המלצה

האשרה. לבקשת

א □ולק צי  הו
שוסווה זוווזדת״

 תעודה על חתום קולק, טדי עיריית־ירושלים, ראש
 טקס שעבר למי המוענקת כרטיס־אשראי, דמויית

 קולק. על־ידי שהומצא חדש מסוג
 להר־הצופים מוכאים יהודיים, תיירים

 מדריכיהם על־ידי שם מתכקשים כירושלים,
 ״אם :ולהישכע הימנית ידם את להרים

 למי ימיני.״ תשכח ירושלים אשכחך
 על-ידי חתומה תעודה מוענקת שנשכע,

___ שכועתו. על המעידה ראש־העיר,

עד אד- צג ,,..  ״
ת האיטי א

 את רק תקים לא אל־על הלאומית התעופה חברת
 אלא השבוע, שפורסם כפי האיטי, של חברת־התעופה

זו• חברה תייצג גם
 וכאותן כארצות־הכרית, ״אל־על״ מישרדי

 מטוסי יטוסו שאליהן כאירופה כירות
 מישרדיה גם יהיו האיטי, של חכרת־התעופה

 ״אל־על״ וטכנאי זו חכרת־תעופה של
 העולם כרחכי כנמלי־התעופה יתחזקו

 כהוגי המוערך תשלום תמורת מטוסיה, את
כיותר. נככד כתשלום כישראל התעופה

רו ב ״ ג סיבו
 העיתון פירסם בר, יוסי והעיתונאי אחרונות ידיעות

 אבו־חצירא, נגד החקירות בתקופת ראשית, בכותרת
 שישה עם הסכם על חתמה שהמישטרה כך על ידיעה

 כי גם, נאמר בידיעה כנפו. גם ביניהם עדי־מדינה,
 הסכימו ולכן השישה, נגד מרשיע חומר יש למישטרה

 השר• נגד עדי־מדינה להיות
 עורד״הדין על־ידי שהוגשה התכיעה, לדכרי

 העיתון לכתכ החומר נמסר עזריאל, דני
 חיים הוא ולכן המישטרה, דוכר על־ידי

כפיצויים.

 אולטימטיבית דרישה הציג תמיר שמואל עורך־הדין
 בן־ עמום פרשת על טלוויזיונית תוכנית למפיקי
 ולא הזה, העולם את בתוכנית להזכיר לא :גוריו!
 אבנרי. אורי את בה לשתף

 שורת ראשי את בשעתו ששיכנע אבנרי זה היה
 כפרקליטם תמיר, של שירותיו את לשכור המתנדבים

 בן־גוריון, עמוס על־ידי נגדם שהוגש במישפט־הדיבה
 המערכה על ניצח הזה העולם המישטרה. מפכ״ל אז

 ממנה. חלק היה שהמישפט הציבורית
תמיר. של לתכיעתו נכנעה הטלוויזיה

טמן לאו
 כעוד להיכחד לאוטמן דכ של סיכוייו

 התעשיינים, התאחדות כנשיא חודשיים
 נכרו שכיט, אכרהם<״כומה״> של כמקומו

לאחרונה.
 ומבעלי־המניות דלתא מיפעל מבעלי שלאוטמן, נראה

 האחרים, המועמדים על יתגבר דנות. חברת של
אחקור. מבעלי ברנשטיין אורי ביניהם


