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 שעבר בשבוע ערך בבאר־שבע סורוקה בית־החולים
רחב־זזיקף. חרום תרגיל

 מבית־ החודים בד סוגו ,התרגיל כמיסגרת
 מיוחדים מכשירים הובאו ואף החולים

בארץ. אחרים ממקומות

רוגזי□ שרי□
שרון על

 ששד־הכיטחון, כף על רוגזים שרי־ממשלה
 לממשלה דין־וחשכון מסר לא שרון, אריק

 בעוד אפריקה, ארצות בארבע ביקוריו על
 ועדת־עורכי־ לחכרי כך על מסר שהוא

המדיניים. ודבתבים העיתונים
 ישיבות־ממשלה, שתי התקיימו שרון של שובו מא
 עסוק שהוא בטענה בהן, השתתף לא הוא אך

צבאיים. בתרגילים

סמבויות מהן
ל ארליך
 שראש־הממשלה, מכך הופתעו חברי־הממשלה

 לשמש ארליך, שימחה סגנו, את הסמיך בגין, מנחם
 כממלא־מקום רק ולא בפועל, כראש־הממשלה
 כה. עד נהוג שהיה׳ כפי ראש־הממשלה,

 ראש־הממשלה כשסגן :ההגדרות שתי בין הבדל קיים
 כל את מקבל הוא בפועל, כראש־ממשלה מתמנה

 שדאש־הממשלה בעוד ראש־הממשלה, של הסמכויות
 הצבאיות. הסמכויות ובכללו סמכויות, ללא נותר עצמו

 רק הוא ראש־הממשלה, כממלא־מקום מתמנה כשהסגן
 שראש־ בנושאים ומטפל הממשלה ישיבות את מנהל

עליו. מטיל הממשלה

 המישפטי היועץ נשאל האחרונה בישיבת־הממשלה
 אם השרים, על־ידי זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה,

 ואם ראש־הממשלה, סמכויות כל לארליך הוענקו אכן
בחיוב. השיב והוא מבגין, ניטלו אלה סמכויות

זועם אריק
אלופים על

 צה״ל מאלופי כמה על זועם שדון, אריק שר־הביטחון,
 המיזכר על עימם ושוחחו שרים עם שנפגשו

האסטראטגי.
 דעתם את האלופים הביעו שיחות כאותן

 משנה ושאינו ממש, של דבר אין שכמיזכר
הקיים. המצב לעומת דבר

יפסיק צ׳יוג׳
לעצור

 המיש■ של תד־אכיב מחוז מפקד
 הורה תורגמן, אברהם ניצב טרה,

 להיענות שלא שלו המחוז לשוטרי
 תל־אכיב, ראש־עיריית להוראות

 עוד לעצור ולא להט, (״צ׳יצ״/ו שדמה
צ׳יצ. הוראת על־פי אנשים

 צ׳יצ׳ לווה שבהם מיקרים, ככמה
 אנשי־מיש־ על־ידי בשכונות, כסיוריו

 שפנו אזרחים על התרגז הוא־ טרה,
 לשוטרים והורה כדיכרי־ביקורת אליו

אותם. לעצור
 אירעה זה מסוג האחרונה התקרית

ל הורה כשצ׳יצ׳ שעבר, כשבוע
 עד שהופקדו — שוטרים ארבעה

 עיריית מועצת ישיבת כעת הסדר
ה של במינויו דנה אשר תד־אכיב,

 ״מוסיאון כמנהל זאבי רחכעם אלוף
 את העיריה מבניין לסלק — הארץ״

 והשוטרים שחורי, אילן ״הארץ״ כתב
לדרישתו. נענו

 יוסף הד״ר שר־הפנים, בין המאבק גורל כי נראה
 המאיים מאבק — המר זבולון שר־החינוך, ובין בורג,
 על־ידי דבר של בסופו יוכרע — המפד״ל את לפלג

 אברחצירא. אהרון שר־העבודה,
 המפד״ל של המאוחד כוועד-הפועל הבוהות
 נציגים, צצ כיום יש כוועד־הפועל שקודים.
 אך תמ״י, ראשי עם עתה הנמנים

 הוועד־ בחכרי רשמית עדיין המכהנים
 לאנשים יותר אם המפד״ל. של הפועל

בורג. נגד הכף את יטו הם להצביע, אדה

שירים רק
ר עבריי□ ק בו ב

 גידעון הרדיו, מנהל הוראת עד־פי
 כ׳, כרשת ישראל״ ״קול ישדר דכ-ארי,

 הבוקר משעות הבא, כשבוע החל
 רק היום, לצהרי ועד המוקדמות

עבריים. שירים
 רכה התנגדות מעוררת זו הוראה

ישראל״. ב״קול

א קרה מה * ה יק למוו
 פנה דיין, רחל של פרקליטה פומרק, צבי עורך־הדין

 זה במדור שפורסמה הידיעה בעיקבות הזה להעולם
 גניבת על במישטרה תלונתה לגבי שעבר, בשבוע

המוזאיקה.
 להבין היה אפשר מהידיעה כי טען פומרק עורך־הדין

 מתוך למישטרה, תלונת־שווא דיין רחל רגישה כאילו
 השוטרים את להחזיר המישטרה את לשכנע מגמה

 דיין. בית על ששמרו
 לכך. לרמוז התכוון לא הזה העולם

 :עצמה בעד מדברת האירועים השתלשלות
 זימנה דיין, שד מותו אחרי יסיט שלושה

 כדי ישראל״, מ״מופיאון ארכיאולוג דיין רחל
 בכית העתיקות את כדלי כאופן שיעריך
 מותו אחרי ימים כעיטרה דיין. של ובחצר

 למישטרה, תלונה דיין רחל הגישה דיין, שד
 המוזאיקה. נעלמה שלפיה

 שהיו השוטרים את חקרה המישטרה
 שהמוזאיקה טענו ואלה הכית, עד מופקדים

 מותו לפני רכים חורשים כחצר היתה לא
 שהיה הארכיאודוג־המעריך, גם דיין. שד

 דיין של מותו אחרי ימים שלושה בכית
 המוזאיקה. את ראה שלא טען
 אמרה כסישטרה התלונה הגשת אחרי יום

 לחקור שבא לאיש-מישטרה דיין רחל
 הצד סעד השמירה שהוסרה שמאז כתלונה,
 — והעתיקות פרוץ, הוא הכית של האחורי

 מיליוני ומאות עשרות לדבריה, ששוויין,
להיגנב. עלולות — לירות

ש אלבין 38היל מן פר
 (״מיקי״) מיכאל אייזנברג, מקבוצת איש־העסקים

 המשותף היקב, במועדון השותפות מן פרש אלבין,
 נועד ואשר שבליכוד, וחרות הליברלים לחטיבות

 ביניהן. האיחוד את לקדם
 מיכה הח״כ עם יחד המועדון, יוזמי בין היה אלבין
 מהדורה להיות היה שאמור המועדון, מחרות. רייסר
 בבית הראשונה פגישתו את קיים צוותא, של ימנית
 חודשיים. לפני אייזנברג של אסיה

 נתקל •טכהם קשיים כעיקכות פרש אלבין
 הליברלית. כמיפלגה במהלכיו

 במלון המועדון פעילות את לחדש רייסר בדעת
תל־אביבי.
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 חלוקת תופסק שבועיים כעוד
 כ־ כנקודות־המבירה הזה״ ״העולם

ארצות-הכרית.
 קבלת את לעצמך הבטח אנא,

 על־ידי שבוע מדי בביתך השבועון
 90( שלמה דשנה — מנוי על חתימה

 שנה לחצי או גליונות) 5ל־צ דולר
 תחסוך גם בך גליונות.) ל-מצ דולר 51(

ככסף.
 את לנו שלח :לעשות עליך אשר בל

 צ׳ק כצירוף כאותיות-דפוס כתובתך
שתבחר. לתקופה

לוב■ מארגן שפיר
 לובי לעצמו לארגן התחיל שמיר יצחק שר־החוץ

 זאת עושה הוא לדבריו, ובליכוד. בתנועת־החרות
לו. לא סמכויות לעצמו ליטול שרון מאריק למנוע כדי

 אלה צעדים כי מעריכים בליכוד
 חברי־ מקרב מאנשיו, כמה ושל שמיר של

 הראשונה היריה הם חרות, של הכנסת
חרות. כתוך כמילחמת־הירושה

 המיפלגה של כמעט־מוחלטת תמיכה צפויה לשמיר
בליכוד. הליברלית

ה תוקם ר ב  ח
לד■□!□ שלישית

 שתי נתונות שבהן הקשיים כעיקכות
 עתה, הקיימות האוויר, מן לריסוס החברות

 ישראליים כעלי־עסקים של קבוצה בודקת
נוספת. חכרה להקים האפשרות את וזרים

 היא, בענף וההערכה באפריל, מתחילה הריסוס עונת
 להתאושש ומרום כימאוויר יצליחו לא אז שעד

מקשייהן.
 מרום וחברת פירוק, לפני עומדת כימאוויר חברת

 בחודשים משותקת ולהיות עתה, להימכר עומדת
הקרובים.

 לפעול תתחיל שאם מעריכה, בעלי־העסקים קבוצת
 על־חשבון השוק, מן חלק ללכוד עשוייה היא במועד,

הקיימות. החברות שתי


