
ר ע וטמיר־ ריב 11 ב
 יצחק שר־החוץ, שד הקצר ביקורו כעת

 כינו חריף ריב התגלע בוושינגטון, שמיר,
 • כארצות־הכרית, ישראל שגריר ובין

עברון. (״אפי״) אפריים
 השניים. בין הקשה הריב סיבת היתד. מה נודע לא

שי. נחמן השגרירות, דובר גם נכח הסוערת בפגישה

רא דע שפי  י
עה על סי הנ
 כי טוענים פרוש מנחם לח״כ המקורבים חוגים

 סיעת ליושב־ראש הודיע בגין מנחם ראש־הממשלה
 על שפירא, אברהם הרב בכנסת, אגודת־ישראל

בשבת. שמיר של נסיעתו
 משפירא, בגין קיבל פרוש, מקורבי לדברי

 גם ולבן לחילול־השכת, שבשתיקה הסכמה
התפוצצה. שהפרשה אחרי שפירא נזעק לא

ת ידו־ רוס עד חוייב ו
 ככל יתמנה, רום משה הפרופסור ח״כ

 ועדת־החוץ־והכיטחון כיושב־ראש הנראה,
 ארנס, משה הפרופסור תחת הכנסת, שד

לוושינגטון. כשגריר היוצא

ל בו ל ס בי רי רזי  הז
ר של שפייז
 התכוון כדיוק למה הכין לא איש

 מיפי מזכ״ד לתפקיד המוכס המועמד
 כנאום שפייזר, אליהו העבודה, לגת

בש ההצבעה, אחרי שנשא החריף
 כשם בו שלחמו העיתונאים את כינה

מותניים״. ״זרזירי
 הבין, לא עצמו שפייזר שגם נראה
 אכן־ כמידון מטעות. נבע והביטוי

 מופיעות זרזיר, הערך תחת שושן,
 דזרזיר־ האחת משנה, הגדרות שתי

לזרזיר־עט. והשניה מתניים
ה במילון: מוגדר מותניים זרזיר

ל כינוי כילבד. משוערת משמעות
 הפסוק פי עד ריצה, קל ציידים כלב

 שבו ד-לא, פסוקים ד׳ פרק ממשלי
תייש. או מותניים זרזיר נאמר

 כספרות שמקורו זרזיר־עט, הערך
 הביטוי כך: במילון מוגדר החדשה,

 מותניים, זרזיר דרך עד זרזיר־עט,
 ו־ קד-בתיכה לעיתונאי דיגדוג כינוי

רודף־סנסציות.
 בין התכלכל פשוט ששפייזר נראה

 כזה במילון, המופיעים הערכים שני
זה. אחר

ת רי ק ת
הרמטבי^ל עם

 בשבוע יצר איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 נעימה. לא דיפלומטית תקרית שעבר
 בכית שנערכה מסיכת-קוקטייל, כעת

שוחח בהרצליה, ארצות־הברית שגריר

חנובר ק צי עסו  י
שה רו בי

 עורך־הדין מישרד-החוץ, מנב״ל שהיה מי
 חופשה נטל צ׳חנובר, (״יוסי״) יוסף

 כארצות־הכרית, הפועלים״ ב״כנק מעבודתו
דיין. משה שד צוואתו כמימוש לעסוק כדי

דיין מבית נגנבה לא יקה
 אלמנת רחל, של כתלונתה כי נראה

 הדיינים, מבית נגנבה כאילו דיין, משה
 עתיקה מוזאיקה בצהלה, 11 יואב כרחוב
ממש. כל אין ויקרה,

 מישרד־ אנשי ביניהם דיין, בית שומרי
 צוות על־ידי שנחקרו ושוטרים הביטחון

 שהמו־ טוענים רמת-גן, ממישטרת מיוחד
 יותר מזה ככר כמקומה נמצאת לא זאיקה
ש לספר ידעו והשוטרים השומרים משנה.

 שעדיהם בווים, האחרונה בשנה הבחינו הם
חשופים. כשהם תלויה, המוזאיקה היתה

ש הסברה הועלתה רמת-גן במישטרת
 השוטרים שמישמר כך על כעסה דיין רחל

 דיין, משה הלוויית אחרי מיד מהבית, הוסר
 ניצבים עדיין מישרד־הכיטחון נוטרי כי אם
 בביר מקור הבית. כחזית מישמרתם עד

 והגברת ״יתכן טען: רמת־גן כמישטרת
 את להחזיר אותנו להכריח ניסתה דיין

השוטרים.״
 מישרד* נוטרי גם בי נודע בינתיים

 בצהלה, הבית על מהשמירה יסולקו הביטחון
בדצמבר. 17כ־

 האמריקאי, חיל־הים של אדמירל עם רפוד
 כארץ. עתה המבקר בלונדון, שרותו שמקום

 לבקר כנימוס רפוד את הזמין האדמירל
 :התלוצץ ורפול האנגלית, כבירה אצלו

 את ואחר־בך דמשק את שנככוש ״אחרי
 ללונדון.״ גם אגיע אני ביירות,
 ואילו נדהמו, האדמירל, וביניהם השיחה, משתתפי
 שזהו לאורחים להסביר טרח האמריקאי השגריר

רפול. של המיוחד חוש־ההומור

 שינויים ציפו״ם
ד3־3ב גה״ול8 ו

 שינויים כמד. להיערך עומדים הקרובים בחודשים
 המטכ״ל. באיוש משמעותיים

 יפרשו בכירים אלופים שלושה לפחות
מדיהם. ויפשטו

ת ת פעו מלש טי לי  פו
ת פ שויי ד ל סג מי * ה

 היתה אם עתה לברר מנסים גורמי-כיטחון
 כיום להצית הנסיון מאחרי פוליטית כוונה

ביפו. חסן־בק מיסגד את האחרון הראשון
 להגיע, עמדה למיסגד, בשכנות הנמצא היאנו, מלון אל

 חמישה בה מצרית מישלחת הדליקה, פרצה שבה בשעה
 בענייני הנורמאליזציה לשיחות קציני־צבא,
 של בואה נדחה האחרון ברגע רק התיקשורת.
שעות. בכמה המישלחת

 להצית מסויימים גורמים ניסו שמא החשד הועלה
 היו המישלחת שחברי בעת דווקא המיסגד את

למלון. להגיע אמורים

ת אחו
בגין ית

 ראש־הממשדה, של רופאיו החלטת פי עד
 עובדי לצוות אחות תצטרף בגין, מנחם
ראש-הממשדה. בית

 הראשונים בחודשים בבגין לטפל יהיה האחות על
 לעזר להיות וכן בית־החולים, את צאתו אחרי

 מהתקפי־הקצרת באחד לוקה שהיא בעת בגין, לעליזה
שלה. הקשים

ב ניסים כ ע מ
 בידי שנכתבו ספרים על לביקורת ועדת־השרים
 של בראשותו ואישי־מדינה־לשעבר, אישי־מדינה

 פירסום אישור מעכבת נימים, משה ■שר־המישפטים
 פוליטיים. לחצים ביגלל ספרים, ארבעה של
 פירסומם את מעכבת שהוועדה הספרים כין

 המבוא כרך :רכים חודשים מזה
 מאמרים ובו בחילו״, ״צה״ל לאנציקלופדיה

 נבון, יצחק נשיא־המדינה, משל
 ויצחק דיין משה והרמטכ״דיפ-לשעבר,

 על אלה אישים של מאמרים כספר רכין.
.1968 שנת עד צה״ל

 על־ידי מונה לארץ, השבוע בסוף שהגיע צ׳חנובר,
צוואתו. של כמוציא־לפועל דיין

ן ס ף ו ונו
 שיחה ערך איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף, הרמטכ״ל

 נבון, גד האלוף לצה״ל, הראשי הרב עם קשה
 סגן לישראל, הראזצי הרב של בנו פרשת בעיקבות

גורן. (״רמי״) אברהם
 מצד לעבירות חשד בהם שיש מעשים שהתגלו אחרי

 אלוף־מישנה הרב את גורן מינה הראשי, הרב בן
 ידוע הראל הרב בפרשה. כקצין־בודק הראל יוסי

האישי. וכידידו גורן, הרב של מבאי־ביתו כאחד
 משה האלוף אב״א, לראש הדבר כשנודע

 מתפקיד הראל את להדיח הורה הוא נתיב,
 סגן־אלוף כמקומו ומינה הקצין־הכודק,

מאכ״א.
 תהרה ׳החדש הקצין־הכודק שמסקנת נראה

 ממפקדיו אחד ואת גורן רמי את להעמיד
צבאי. כית־דין לפני לדין

סררים—א
פ צלי׳ הו ב

 של בראשותו הארצי, במטה חקירות־ההונאה מחלקת
 וחשד אי־סדרים חוקרת זיגל, בנימין תת־ניצב
 בית- של ההוצאה־לפועל במישרד פליליות לעבירות
בירושלים. המישפט

 איפולימלא^משדם׳שזו,^ קירה־הוטד' ח יעל"ה
 זיגל שד הראשונה החקירה הנראה, ככד

המישפטית. במערכת כנעשה

ם רי א רד ה
ם עלי פו

 ניידות■ הפסיקו כאילו דפירסומים, כניגוד
 מכשירי-הרדאר את להפעיל המישטרה

 נמשך עוד כל עכרייני־תנועה, לגילוי
 מהימנות על המערער המהנדס שד המישפט

 הוראה שעבד כשבוע ניתנה הרדארים,
 בעזרתם וללבוד לשוב הרדאר למפעילי

מופרזת. במהירות הנוסעים נהגים,

ן או סי מו ל קשיים
ל א ר ש י

 על־ידי תתבקש קולק, טדי ירושלים, ראש־עיריית
 המוסיאון, לעזרת להיחלץ ישראל מוסיאון הנהלת
כספיים. בקשיים הנמצא
מועצמועצת־ כיושב־ראש גם המשמש קולק,

 למצוא התבקש המוסיאון, של המנהלים
 מיליוני כמה של גודל כסדר תורמים
תשותק. לא המוסיאון שפעילות בדי דולרים,
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