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ה בנ תי
ה ט ר ד ה אנ ש ד ח

 הפלדה, אוגדת חללי לזכר האנדרטה
ותחהנסיגה,עםתפוצץבימית,׳הנמצאת

החללילזכראחרתאנדרטהתוקםתיה
הירוק. הקו כתחום אוגדה,

 האנדרטה שהעברת למסקנה הגיעו מהנדסים
מדי. יקרה היא ממקומה

 הם■!!־ שעת
ה ת ח ד ו

להת צריך היה מסיני הנסיגה מתנגדי של הפינוי
השבוע. הראשון ביום בוקר, לפנות ארבע בשעה חיל

 לדחות הוחלט כדורות, שאינן מסיכות
להוואףשעות,צ4כ־המיכצעהתחלתאת
הנסיגה. למתנגדי מראש כך על דיע

ל שטח ״שור ו ב ג ב
 עם בוויכוח במחלוקת השנויות הנקודות אחת
 אחרי פיתרונה את תמצא החדש, הגבול על המצרים
השטח. את תיישר שישראל

 תלולית־ של מטרים כמהעלבאי־הסכמהמדובר
 שיושב שמי כך ממוקמת התלולית ניצנה. ליד עפר

כולו. האיזור על להשקיף יכול עליה
 ה־ יפוצץ כוויכוח, ישראל תנצח לא אם

התלולית. את צכא

חנינה
א יר צ ״ת ס א ל

 אכו־ אהרון על שיוטל העונש יהיה
 כו, ישא לא הוא יהיה, כאשר חצירא

ערעורו. לשמיעת יגיע לא וגם
 את לחוןכניןמנחםעםוגמורמנוי

קבעל־ידיייעשההדכראכו־חצירא.
 יום־השנהלרגלכללי,חוק־חנינהלת
המיזרחית. ירושלים לכיבוש 15ה־

ה פ מ ת ה אלי שר הי

ת של מ ד מ כו לי
 הה״כ המאוחד, הקיבוץ שמזכיר למרות

 להתחילהמערךעלכיפירסםצור,יעקוב
 עםנמנההואהבחירות,להקדמתלהתבונן

 לממשלת־המערךלכניסתהלוחציםראשי
 אחרימיידבגין,בראשותאחדות־לאומית,

מסיני. הנסיגה השלמת

א שומרון יהיה ל
טב״ל מ ר

 רישמי־למחצה, באורח הובהר שומרון דן לאלוף
 יורשו להיות סיכוי כל לו אין כי שר־הביטחון, מחוגי

 הודעה בעיקבות כרמטכ״ל. איתן רפאל רב-אלוף של
בחו״ל. ללימודים לצאת החליט הוא זו

 למיקרה כעמדת־המתנה, נמצא שומרון
 תיק את ויקבל לממשלה יצטרף שהמערך
 להיותסיכוייובזה,במיקרההביטחון.
טובים.הםרמטכ״ל

לאמוני□ גוש
חנו ת י צה׳יד א

הו כצה״ל קצין־חינוך־ראשי כמיפקדת
 לציונותל״חינוךהמיועדחדש,מדורקם

המוטיבציה״. ולשיפור
 קיבל גוש־אמונים, מראשי פריד, יוחנן

הכמפקדומונהרב־סרןשלדרגת־ייצוג
מדור.

טה הוקם רבין מ
כהד שעבר כיטכוע שהיתה בהתכנסות

 בוועד■אגמי,אוריהמערך,עסקןשלרו
 מטה■להקיםהוחלטההסתדרות,שלהפועל
כמיפלגת־העכודה. רכין למחנה פעולה

 בפגישה השתתפו אגמי, ואורי עצמו רביו מילבד
 גור־ בני תמיר, עליזה כהן, (״מולה״) שמואל גם

קלוסקי. ואברהם סעדון יעקב פדר, יעקב פינקל,

ד ״נשות נג
חיי■1 העידי שינקין

 לסלק לאחרונה, לו, יעצו רבץ אנשי
ועלילנירניבההעיתונאיותאתמקירכתו

 יה-איששלבשירותיוולהשתמשוולך,זה
מיקצועי. סי־ציכור

 של בקירבתו להיראות המרבות העיתונאיות, שתי
 העליזות״, שינקין ״נשות לכינוי במחנהו זכו רבין,

 במשה שתמכו העליזות״ וינדזור ״נשות מישקל על
ששת־הימים. מילחמת ערב דיין

 ביומון עובדות ולניר שוולד בכך הוא הכינוי מקור
בתל־אביב.שינקיןברחובנמצאתשלושהמערכתדבר,

ר כי ה מעורר תז ר ע ס

 להקת את המרכיבות הזמרות חמש
 אחתכלכקרובלפנותעומדות״סקסטה״

לדרכה.
הכיש אחרי באה הלהקה התפרקות על ההחלטה

 על בתחרות בטלוויזיה, בהופעתה שנחלה הצורב לון
באירוויזיון. השתתפות

ל ס ל ציר ר״ א ר ש לי
כ יגיע צ׳רלס, ריי הכושי, זמר־הנשמה

כישראל. הופעות לסידרת יוני חודש
 תיז- מתלווה העיוור״, כ״זמר הידוע צ׳רלס, אל
נגנים. שלושים בת מורת

ה ת ס ם ה קו מ ם כ ד
כש בטלוויזיה ששודרה ככתבה

 כהר־הרצחמעשהעלשעברבוע
 הערכיםנקראוכאילונאמרהכית

 באמצעותלהפגיןירושליםכמיזרח
באמבולנהמותקניםמכשירי־השידור

למקום. שהוזעקו סים,
ה של החדשות״״פורוםכישיבת

 שכתבהלכי,רפיקאמרטלוויזיה
 לים,כניכמקום,שהיההטלוויזיה

 אתלמענושיתרגםכדיאליופנה
 האמבולנסים. מן שהושמעו הקריאות

 קריאותהןשאלהלליסאמרהפיק
 שודרבטלוויזיהאךלתרומות־דם,

אחר. דבר
 לים הלכי. דברי על תגובותהיולא
ההדתיות־לאומניותבדעותיוידוע

קיצוניות.

ח ת גיו שו א ר ל

 להתמיין עשוי כלבוטק תוכנית־הטלוויזיה עורך
 איעו הוא גינת בטלוויזיה. מחלקת־החדשות כראש
 ושל לפיד, יוסף רשות־השידוד, מנכ״ל של אמונם
סער. טוביה הטלוויזיה, מנהל

 למינוי התנגדות יש כמחלקת־החדשות
 במחלקת■מעולםעבדלאשגינתמפניזה,

החדשות.

סר לוחץ קי
שתכלי מערבת־לחצים, תתחיל בקרוב

 שלפרישתולהקדמתלהביאתהיהתה
ההסתדרות. מזכ׳׳ל מתפקיד משל ירוחם

 רוצים קיסר, ישראל ממלא-מקומו, של מקורביו
תקו המזכ״ל תפקיד את למלא יספיק שקיסר להבטיח

 לוועידת הבחירות לפני האפשר ככל ארוכה פה
להת ויוכל יוקרה שיצבור כדי ,1984ב־ ההסתדרות

הליכוד. מועמד עם בהצלחה מודד

ה ט א ה ה י י מ ם נ רו ד ב
 בדרום כבנייה האטה מורגשת כאחרונה

 כקרבמנדטשללאבטלההגורמתהארץ,
בנגב. ועפר בנייה קבלני

פי שעם הממשלה, טענת את נוגדת זו עובדה
 מדרום ובינוי תשתית בפיתוח רב הון יושקע סיני נוי

לבאר־שבע.

מטעה
 לגבי המיצרים עם בוויכוח ישראל שהציגה המפות
כלא־מדוייקות. בעבר התגלו כבר בסיני׳ קו־הגבול

אי־ הופגז כאשר ,1955כ־ התברר הדבר
 לאהפצצותצה״ל.צנחניעל-ידיסכחיהזור

שכמפות. אי־הדיוק כגלל בייעדן פגעו

א ח ■היו ל רן חי ב
ר 113 כ מ ב
 בחודש לכנסת בחירות לערוך כוונה יש אם גם

 בלתי־אפשרי. כמעט הדבר יהיה הקרוב׳ נובמבר
 לעיכוב גרמה במישרד־האוצר המחשב אנשי שביתת
ספר־הבוחרים. בהכנת

להת יוכלו הן הבחירות, יוקדמו אכן אם
.1983 שנת כראשית רק קיים

 צור יעקב נמיר׳ אורה גור׳ מרדכי חברי־הכנסת
 תדון בכנסת המערך סיעת כי תובעים ברעם ועוזי

 פרס, שימעון של עוזרו שהגיש בתזכיר בדחיפות
הסיעה. לעבודת בקשר אפלבאום, בועז

 זה, לתזכיר מכה התנגדות יש כמערך
 ראשים״ל״עריפתקריאהבויששלמעשה

כסיעה. ממלאי־תפקידים כמה שד

של הבא הגליון

 יום־העצ־ לרגל אחת, כיממה יוקדם
 כרחובותמצוייהיההגליוןמאות.

 ובמקו־כערב,השניכיוםתל־אביב
הכיוםהארץברחבימות־המבירה

כבוקר. שלישי

ל ״הבינלאומי■״ בי הו
 הסמוייה בתחרות הוביל הראשון הבינלאומי הבנק

 בעת הכלכליים, לכתבים שי חלוקת על הבנקים בין
המאזנים. הצגת

 העניקו המיזרחי״ ו״כנק דיסקונט״ ״בנק
 הפועלים״״בנקרגילים.עטיםלכתבים

 ״בנק״ווטרמן״,מתוצרתיקרעטהעניק
 ״פרקר״,מתוצרתדומהעטהעניקלאומי״
 באשרלעשות,הגדילהבינלאומי״ו״הכנק
מחשב־שעון. גם העט על נוסף העניק

: בו׳ א ל ם ירסו 3 ל ל
 חתם ליכני, איתן חרות, שח״ב למרות

 לראש■שקראחרותחברישלמיבתכםעל
 הנסיגהאתלעצורבגין,מנחםהממשלה,

 הואהמצרים״,כוונותלבירור״עדכסיני,
 כאמצעי־התיקשורתיוזכרלאששמוביקש

למיסמך. שהצטרף כמי




