ס■ כ ס וד
עם עוזר א ח ר
עובדי מישרד־הכיטחון כתל־אביב תטילו
חרם על אחד מעוזרי אריק שרון ,אלי
אל-חדד.
אל־חדד נכנס למיזנון הקטן שבמישרד ודרש שיכינו
לו סלט־ירקות טרי .מנהל המיזנון ,צבי בר־לב ,שהוא
אחד העובדים הוותיקים של מישרד־הביטחון ,סירב
להכין לו סלט ,וטען שהוא יכול לקבל רק דברים
מוכנים .בעיקבות זאת הודיע לו אל־חדד שהוא ידאג
לפיטוריו.

עוכדי־המישרד החליטו כתוצאה מכך
להחרים כליל את אל־חדד.

ל מי סי פ ר בג■!
בניגוד למה שאמר בנאומו בכנסת׳ תיכנן ראש־
הממשלה ,מנחם בגין ,את החלת החוק הישראלי
ברמת־הגולן כבר לפני יותר משבוע ,שעה ששכב
בבית־החולים.

השניים הראשונים ששמעו על־כך מפגין
היו רעייתו עליזה והפרופסור מרווין
גוטסמן ,רופאו האישי .שניהם בירכו על
הרעיון והבטיחו שלא לספר עליו לאיש.

עיכרי לא קיבל הצעה ישירה משר־הביטחון
לתפקיד זה ,והודיע למקורביו שגם אם
היא תועבר אליו ,ייענה לה בשלילה.

ירידה חלה גם בהאזנה למהדורות החדשות
ולמגזינים של החדשות של ״קול■ישראל״,
למרות שמערכת־החדשות של ״גלי־צה״ל״
מצומצמת כהרבה מזו של ״קול־ישראל״.

ל א היו איומים
ככל הנראה לא היו שום איומים על כני■
מישפחתו של אריה גנגר ,כעיקבות הסערה
הציבורית עם מינוי כנם היורד לתפקיד
בכיר כמישרד־הכיטחון.

ת ק לו ת ב ה נ פ קו ת
א ש רו ת ל א מ רי ק ה
ישראלים רכים ,שביקשו בשבוע
שעבר אשרות־ביקור כארצות־הברית,
לא יוכלו לקבל את דרכוניהם כחזרה
עוד זמן־מה.
גג הקונסוליה של שגרירות ארצות■
הכרית קרס תחתיו ,כעיקכות שיפו■
צי־כנייה שנערכו כמקום ,ועתה עוס 
קים אנשי־השגרירות כנסיונות למיין
את הדרכונים ולנקותם.

קי סי נגיר
י ן-

א רי ?  -ימית

יושב־ראש הכנסת ,מנחם סבידור ,הוזמן באופן חשאי
לביתו של ראש־הממשלה ,מנחם בגין ,ביום השני
בצהריים ,ושם סיפר לו בגין על הכוונה להציע
לכנסת את החלת החוק הישראלי ברמת־הגולן.

כגין הסביר לסבידור ,שהוא רואה בדיון
ככנסת ״חג לדמוקרטיה״ ואמר שיהיה
מאושר מאוד אם הדיון יהיה ״מכובד וללא
הפרעות.״ סכידור הכין את הרמז ונהג
כדיון בנוקשות רכה.
בינתיים מתכוונים חברי־כנסת מסיעות האופוזיציה
להקים לובי נגד סבידור ,שלדבריהם לא נהג
באובייקטיביות הראויה ,שצריכה לאפיין את יושבי
ראש הבית.

בגין ה ת ב ט א
נ ג ד ב ר מן
כלישכתו בבניין־הכנסת ,לפני פתיחת
הדיון על החלת החוק הישראלי כרמת■
הגולן ,התכטא ראש־הממשלה כחריפות
רכה וכמילים לא־פרלמנטריות נגד שרי
האנרגיה ,יצחק כרמן.
ברמן לא הסכים להצביע בעד החוק ,בישיבת
הממשלה ,שנערכה ביום השני האחרון ,ועזב
לפני ההצבעה.

ד לי ס ה
ל א מ רי ק אי ם

בתחילת השבוע נערכה שיחה סודית ובלתי־רשמית
בין שר־הביטחון ,אריק שרון ,ובין כמה מהמנהיגים
של מתיישבי חבל־ימית.

השיחה נערכה ביוזמתו של אריק,
ומשתתפיה הכטיחו שלא להדליף ממנה
דכר .היא התנהלה כרוח טוכה ,והסכמה
מלאה הושגה בין שרון ,שלא ייצג את
את עמדת הממשלה ,ובין המתיישבים.

כישראל ,סמואל
כוונת הממשלה
החוק ■הישראלי
הבוקר של היום

אריל!
ל א או>ר א מ ח
שר־הביטחון ,אריק שרון ,לא אמר את האמת לעורכי־
העיתונים ולציבור הישראלי שצפה בתוכנית מוקד
בטלוויזיה ,כשאמר שהיורד אריה גנגר קיבל
אישורים ביטחוניים מתאימים.

שום מוסד כיטחוני ישראלי לא העניק
לגנגר אישור ביטחוני.

ובארץ

י

שר־החוץ האמריקאי לשעכר ,הנרי קיסינג׳ר,
עומד להגיע כחודש הבא לארץ לחופשה.
קיסינג׳ר יחלק את חופשתו בין ירושלים ואילת.

בן ־ פו ר ס י ש ת ח ר ר
תת־אלוף יואל בן־פורת ,מי שכיהן כעוזר נספח־צה״ל
וכדובר צה״ל ,לא ימשיך ללבוש מדים.

כן־פורת ישתחרר מצה״ל ,למרות פירסומים
כאילו הוא עומד לקכל תפקיד בכיר כצכא.

■קנל צ ל״ ש
שר־הפנים ,הד״ר יוסף כורג ,ומפכ״ל
המישטרה ,רב־ניצכ אריה איבצן,
החליטו להעניק את ״עיטור האומץ״
המישטרתי לניצב אכרהם תורגמן,
כעיקכות פועלו כליל־הזוועות בחולון.
תורגמן יהיה הקצין היחידי כדרגת
ניצב שיזכה לעיטור זה ,שהוא הגבוה
כיותר כמישטרה.

פינטו בי ק ש
טוראי דניאל פינטו אכן פנה לרמטכ״ל ,רב־אלוף
רפאל איתן ,בבקשה למצוא את הדרך להחזיר לו
את דרגת הסגן שלו.
פינטו אומנם לא פנה ישירות לרפול ,אולם בשיחה
שנערכה בין רפול ובין חותנו של פינטו ,האלוף
דני מט ,העביר מט את בקשתו של פינטו לרפול.

ח קי ר ה נ ג ד

לואיס ערך כמה בדיקות אצל מקורות ישראליים שלו,
שמסרו לו שהדבר אינו נכון.
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מפקד חיל־האוויר ,האלוף דויד עיברי ,לא יהיה
מנכ״ל מישרד־הביטחון.

שיחו ת

 ■ 3 0חו
קי ב ל הנ חיו ת

אל שגריר ארצות־הברית
לואיס ,הגיעו ידיעות על
להגיש את החוק להחלת
כרמת־הגולן ,עוד כשעות
השני האחרון.

עיטר■ ל א יהיה
מנ כ״ ד

חלולה בהאזנה לכל רשתות קול־ישראל ,לעומת עלייה
גדולה בהאזנה לגלי־צה״ל ולקול־השלום.

אי ש־ צי בו ר
כמוסד ממשלתי בכיר נערכת חקירה
מקיפה נגד איש־ציכור מפורסם.
אל המוסד הועבר חומר שלפיו מקבל איש־הציבור
פנסיה מוגדלת ובלתי־חוקית מהמוסד הציבורי שבו
עבד בעבר.

אם יתאמתו פרטי החשדות ,יתברר
שאיש־הציכור קיכל עד כה מיליוני לירות
שלא כדין.

ד אג ה
.. 3קול־* שראל״
בהנהלת קול־ישואל שוררת דאגה רבה לנוכח
סקרים פנימיים שונים ,המוכיחים כי חלה ירידה

מפקד חד ש
כמקומו של רכ-כלאי רוני!ניצן ,כמפקד
כית־המעצר כרמלה ,יבוא יוסף פולק,
מי שהיה עד כה מפקד כלא דמון.

שו ס ט ק י פ ט ר
א ת מזדן *
שר־הכריאות ,אליעזר שוסטק ,ערך כמה
שיחות עם שרי־הממשלה ,והביע לפניהם
את רצונו לפטר את מנב״ל מישרדו,הפרופסור כרוך מודן.

ל קור אי

ה עו ל □ ט ה

□ א ר צו ת־ ה ב רי ת
כעוד שכועיים תופסק חלוקת
״העולם הזה׳׳ כנקודות־המכירה כ■
ארצות־הכרית.
אנא ,הכטח לעצמך את קבלת
השבועון בביתך מדי שכוע על־ידי
חתימה על מנוי — לשנה שלמה )90
דולר ל־ 52גליונות( או לחצי שנה
) 51דולר ל־6צ גליונות (.כך גם תחםוך
ככסף.
כל אשר עליך לעשות  :שלח לנו את
כתובתך כאותיות־דפוס כצירוף צ׳ק
לתקופה שתכחר.
בין מודן ושוסטק חל קרע כבר לפני זמן רב והשניים
כימעט ואינם מדברים זה עם זה .עתה ,בעיקבות
סירובו של מורן להעיד לפני ועדת־מיכאלי,
החוקרת את פרשת בית־החולים פוריונ החליט
שוסטק ,ככל הנראה ,להיפטר ממנכ״ל מישרדו.

