
ף י ן ו ו ג ו ת

ף כ!־ ק  חיל־האוויר ת
שיריון טור הישראלי

 בגיליונו מוסר אובזרווטר נובל הצרפתי השבועון
 שבו האופן על הפרטים את באוקטובר, מהתשיעי

 ישראלי, שיריון טור הישראלי חיל־האוויר התקיף
 אחרות, יחידות שתי עוד עם אחת במיסגרת פעל אשר

 הלבנון. פמילחמת הסורים נגד במערכה
 כיקש ם נחס ש ״הטור :ה״אובזרווטר״ כותב

 עבורו לפתוח כדי חיל־האוויר, עזרת את
 ניתנה טרגית טעות בעיקבות אך מעבר,

 העצמה, ככל לתקוף להיד־הרגלים הפקודה
 הטור התקדם׳ שהר עם הכל. למרות

הקווים לתוך ״מ, ק מהלך וחדר הישראלי
 ללא הישראליים, ׳המטוסים אך הסוריים.

 את ותקפו רתערכו, מראש, הודעה
כוהותיהם־שלהם.

 קילקל, הוא :תוצאות שתי היו זה למחדל
 המפקדים כין היחסים את ניכרת, כמידה

 הכללי. והמטה שר־הכימהון וכין שכשטח,
 מוחלטת לעצירה גרם המחדל יותר, השום

הישראליות.״ היחידות שלוש שד

שרוו - דפול־
מוחלט קרע

 הוא הרמטכ״ל וכין שר־הכיטחון כין הקרע
 חוששים איתן ורפאל שרון אריאל מוחלט.

 כהן. ועדת לפני האחר של עדותו מפני זה
 כאירועים יחד מלהופיע נמגעים הם

 רפוד של סיכוייו אפסו ולמעשה, ציבוריים,
 כרסטכ״ל, נוספת כהונה כשנת לזכות

כשר־הכיטחון. כתפקידו שרץ ישאר אם

בחרווו מתיחות
 מגיע המרכז ישיבת לקראת החרות בתנועת המתח

 מהמחנות שפעילים חוששים התנועה ראשי לשיאו.
 אלימים. באמצעים הישיבה את לפוצץ ינסו השונים

 הרגעה פעולות נעשות השונים כסניפים
 אמצעי־ מול פיצוץ למנוע כדי מיוחדות,

התיקשדרת.

־ דורון שרה

* שרת״ושים
 שרה את להעדיף הנטייה גוברת הליברלים במרכז
סגן־השר על־פני המי&לגה, מטעם •שישי כשר דורון

שלה מוכיר  הממ
יתפטר

הירו ^ורך־הדין הממשלה, מזכיר
 התפטרות שוקד מרידוד, דן שלמי

ממישרתו.
 הוא כי אומרים, מרידוד שד ידידיו
 קשים, מצפוניים כלכטים סתחכט

 הודעותיה את למסור שעדיו שעה
 מה יודע הוא כאשר הממשלה, שד

כישי נוכח כהיותו מאחריהן, האמת
הממשלה. בות

 שגרופר מעדיפים החקלאי הסקטור נציגי גרופר. פסח
 במישרד־החקלאות. בתפקידו ימשיך
 ראש־הממשלה עד־ידי גם המועדפת דורון,
 כשר בממשלה לפעול תכקש בגין, מנהם

נשים. לענייני

■פוטר לין אוריאל
 יסולק לין, אוריאל מישרד־האנרגיה, מנכ״ל
 יצחק החדש, השר עד־ידי מתפקידו כקרוב
 חברי הם שהשניים למרות זאת מודעי.

 כמנכ״ל סוכר ולין הליברלית, המיפלגיה
מוכשר.

ממקורביו. אחד לין במקום למניות מתכוון מודעי

 ביטחוניים. אסירים עם עיסקות לאחרונה עורך בארץ,
 מוקדם, לשיחרור זוכים האסירים!הללו

ת על התימה הוא התנאי כאשר  התחייבו
לישראל. לעולם יחזרו שלא

■?רה מה
לסונסורציוס?

 של הראשי המדען של הודעתו בעיקכות
 יתקץ המישרד כי מישרד־התיקשורת

שבת מיתוג מערכת  הודעות להעברת ממוח
 ״קונסורציום לחברת קשיים צפויים בטלפון,

זה. כתחום העוסקת איגטרנשיונל״,

ק קשה ויכוח ת □,,ב
 המאוחדת הקיבוצית התנועה הנהגית של החלטתה

 פוליטיות החלטות לקבל התק״ם צעירי כנם על לאסור
 ההחלטות מפני מהחשש נבעה הד־משמעיות

בכנס. שיתקבלו
 מפורשת התנגדות כללו ההחלטה הצעות

 זה וככלל המערבית, בגדה התנחלות לכד
 וכן בביקעת־הירדן, להתנחלות התנגדות

 הנושא שד •מחדש ״לבדיקה תכיעה
הפלסטיני.״

בד קורפו א תמיכה מ
 החזק כאיש ידוע שהיה קורפו, חיים שר־היתחבורה

 את איבד החרות, תנועת ■של ירושלים סניף של
הסניף. תמיכת

ולכני לפועלים רב ייצוג יש ירושלים כסניף

עב שביחת ר
בלבנון

 על שחתמו מהיידי־המילואים׳ אחד
 גילה גבול״ ״יש קבוצת שד העצומה

 השידות מן להשתחרר פרטית שיטה
 חייל :כלכנץ הישראלי הכיכוש כצבא

 לדכגון, נשלחה שיחידתו !המילואים,
שביתת פתח  של שכוע כתום רעב. כ

 צבאי, לפסיכיאטר נשלח הוא שכיתה
המילואים. משירות אותו ששיחרד

 כמה עמדת כי הסבורים המיזרח, ערות
 בגידה היא ״אד־על״ בפרשת משרי־חרדת

בהם.
 בסניפים לתסיסה גרמה ״אד־על״ פרשת

 חברים שד קבוצות על ונודע חרות, של רבים
 תעודות־ את במאורגן לההזיר השוקלים

התגועה• למרכז שלהם החבר

ח דוג! דג פ מי ב
ה ־11 תעב

 רב רוגז קיים העבודה מיפלגת של רבים בסניפים
אל־טל, בפרשת דמן כל קיימה לא שהמיפלגה כך על

־]

ז

 נסחרות שמניותיה פרטית, חברה היא קונסוירציום
במישרד־התיקשורת. להתחרות תתקשה והיא בבורסה,

 ח1פי סתימת
ת רו ד ת ס ה ב

 ההסתדרות שד המרכזית הביקורת ועדת
 פוליטי, רקע על שפוטר ■מפועל תבעה

 בשטח פוליטיקה עד לדבר שלא שיתחייב
 לעבודה. להחזרתו כתנאי המיפעד,

 המילחמה בתחילת ■שפוטר אדיב, באסף המדובר
 סירב אדיב בחולון. חמת ■ההסתדרותי מהמיפעל

אחר. למועד החלטתה את דחתה והוועדה לעיסקה

העורכי□ על ביקורת
 התנהגותם עד ביקורת מותחים עיתונאים

 שהוזמנה העורכים, ועדת מחברי כמה שד
בשווייץ. לביקור כלכליים גופים על־ידי

 למעשה ניהלו במישלח׳ת שהשתתפו מד,עורכים כמה
בגין. ממשלת של עמדותיה להגנת הסברה מסע

שראלים מביקי□ י

קד וייצמן מו ל
 בקרוב כנראה ירואיין וייצסן עזר

 זאת ״מוקד״. הטלוויזיה לתוכנית
 מנכ״ל שיזם טלפץ שיחת בעיקכות
 עם לפיד, (״טוסי״) יוסף הרשות,
וייצמן.

 וייצמן עם לפיה שד הטלפון שיחת
 שיחת אחרי אחדות דקות נערפה
 חכר עם לפיד, של אחרת יזומה טלפון

 ח״כ רשות־השידור, של הווער־המגהד
 וייצ־ סמקורכי שיטרית, מאיר חדות

מן.
שית וביקש, לשיטרית פנה לפיד

 הידיעה שידור בפרשת דימינו ייצב
בעצ שרון אריק הופעת עד כ״מכט״

 ידיעה להללי־הצנחנים, הזיכרון רת
 ושעליה אישית לפיד ערך שאותה
 בוועדיהמנהל. רכה ביקורת נמתחה
 כינו שכולים שהורים נאמר, כיריעה

ו״מיפדצת״. ״רוצח״ שרון את

 זה. בעניין חד־משמעית עמדה הציגה ולא
 התארגנות יוזמים תל־אביב בסניף הברים
 ושתקרא כמיפלנה רכים חוגים שתקיף

 ושד פרס שימעון שד המהיר לסילוקם
המיפדגה. מהנהגת משל ירוחם

ת דו״חוזו א*ן לסרנו
 כנדרש מפרסמות, אינן הבנקים של הנאמנות קרנות
 שלושה מדי השקעותיהן מציב על מפורט דו״ח בחוק,

 המשקיעים לידי הדו״חות העברת משחות ואף ח־דשים,
זאת. המבקשים

 בהגנה זאת מנמקים הנאמנדת קרנות ראשי
 לדבריהם, □הן. המשקיעים ציבור ע?

 משקיעים כעיקר הללו כדו״חות סעוניינים
 ושרוצים לקרנות שותפים שאינם פרטיים,
 שהקרנות המניות עד טרמפי־ ״לתפוס

בהן. משקיעות

אסירי□ עם *ויסקות
בבתי־הבלא מקום לפגות שהתבקש בתי־הסוהר, שרות

□ ר ב א ג ל
 □מפיקים בחר גאברס קוכטה הבמאי

 וגידי קליינבדגר י ״צירפה אבי הישראלים
 •פרטו של ההפקה שירותי כמספקי א׳מיר

 הפיקו ואמיר קליינברגר כישראל. ההדש
 כת־אדם. מיכל שד סרטיה את כעבר

 והמיועדת הפלסטינית בבעיה יעסוק גאבדס של סרטו
קלייבורג. ג׳ייל השחקנית היא הראשי להפקיד

:קוטדר
ממעריב אמרוש לא

 בטאון של המו״ל כי טוען קוטלר יאיר העיתונאי
 עליו לקבל בהצעה אליו פנה השבוע, יומן הליכוד,

 ).2354 הזה השבועון(העולם עריכת את
 לדבריו, עצמאות. בקפלת זאת הותנה קוטדר

 *■ הוא העריכה, עבודת את עדיו יקבל אם
 והוא □״מערי□״ בעבודתו כמקביל ימשיך

מהעיתון• בפרישה איים לא


