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נוח להם עוד יותר מאשר המבקר הקודם ,הד״ר
ארנסט נבנצאל.
במרוצת כל תקופת כהונתו עד עתה ,וגם בדו״ח שחיבר
הם,עם ,גילה מבקר־המדינה אומץ רב בהרבה מזה של קודמו
בתפקיד.

ב 11ש ל בבין חוז ר

תיטונייף
490
מיססר חללי צדדל במילחמת־הלבנץ הגיע
השבוע ל־ ,490ובכלל זה  34הרוגי תאונות
מסוגים שונים 76 ,חללי האסון בצור ,ונהג
המיכלית שנהרג.
במילחמה היו גם  2700פצועים.

עה״ל מ בי ר ב א ש ף
הצהרות האלוף משה נתיב בטלוויזיה הערבית,
כי ״צדד׳ל מוכן למשא־ומתן עם אש׳׳ף על
השבויים׳׳ ,היא אקט מדיני.
אש׳׳ף הבהיר לממשלת ישראל כי התנאי העיקרי שלו
לשיחרור השבויים הישראליים אינו שיחרור שבויים
פלסטיניים ,אלא קבלת מידה של הכרה מדינית .הצהרת
האלוף ,שהוא ראש אכ׳׳א לשעבר ,באה למלא תנאי זה.
נתיב ממשיך להיות ממונה על המשא־ומתן הזה.
לא ברור אם אש׳׳ף יסתפק בהצהרה זו.

שרזן מא שים ש רי ם
שר-הביטחון־לשעבר ,אתאל שתן ,האשים
באוזני מקורביו כמה ש ת * על כי הם מארגנים
הפגנות ועצומות נג ת כאשר ת א מבקר בחו׳׳ל.
שרון טען כי ידוע לו ששרים בממשלת־ישראל היו
אחראים לעצומה נגדו ,בעת ביקורו האחרון בקנדה.

מי ש ל ח ח־ שנ ט רי ם
ב ש ב ת!
מישלחת רישמית של מישטרת
ישראל ,שכללה  40שוטרי* יצאה לסיור
בגרמנית בשבת לפני יותר משבוע.
המישלחת צפוייה לחזור בשבת ,בעוד
שבוע וחצי.
תגובת תבר־המשטרה :השוטרים
נסעו במיסגרת איגוד השוטתם הביני
■לאומי ,שאינו כפוף למישטרת ישראל.

כמה חכי״ם ושר אחד מתנועת־החרות מחזרים
לאחרונה שוב אחרי בנו של ראש־הממשלה,
בנימין־זאב בגין.

תערוכת־הענק שעמד צה׳׳ל לעריד *.גגי*
התערוכה׳׳ בתל־אביב בוטלה ,ודבר הביטול
נשמר בסוד.
על התערוכה הוחלט לפני כשנה ,כתחליף
למיצעד צדדל .מחלקת קצין־חינוך־ראשי של
צה׳׳ל עסקה בתיכנון התערוכה במרץ רב.
הוקמו צוותי״תיבנון בכל חילות צה״ל ,וגם
במישטרה ובמישמר־הגבול .לצורך קיום
התערוכה נשכרו גם אזרחי* ואנשי־־מיקצוע
גוייסו למילואים.
בתערוכה היו צריכים להיות  15ביתנים
שוני * אומדן העלות של התערוכה ,על-פי
חישובי הזרועות השונות ,הגיע ל־ 40מיליוני
שקלי* ולפי חישוב אחר —  57מיליוני
שקלים.
אנשי חרות באים להתייעץ עם בנו של בגין ,והשמועות
במצודת־זאב הן ,שהם מבקשים להכשיר אותו כיורשו של
בגין.

ב ת ה ש ג רי ר
התאבדהברעל
זאמבו פינגה בנדנמבו ,בתו של סגן־השגריר
של זאיר בישראל ,התאבדה ,כנראה ,על־ידי
נטילת תרופות רעילות.
השמועות אמרו כי התאבדה בגלל חשש שהיא היתה
בהריון מחוץ לנישואין ,אך מסתבר שהיא לא היתה בהריון
כלל.

ח קי ר ת ר צ ח ב אי בז ל
השבוע התגלתה ליד נתניה גופה במצב ריקבון.
המישטרה עצרה חשוד .הוא הוביל את
החוקרים אזי גוויית קורבנו ,וסיפר כי הרג אותו
בשבע יריות אקדח.
הפרשה עדיין בחקירה ,והוטל עליה איפול.
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על־פי שמועות אלה ,הגיע לידי מודעי מידע על
כך שאנשי אייזנברג הציעו סיוע כספי רב
למועמדים של הליכוד בבחירות המוניציפליות,
וגם תמיכה בעיתוני קבוצת אייזנברג.

בהצעת־החוק על איסור העישון ,התקבלה
הצעה שבה יותר עישון סיגריות לפחות
באולם־קולנוע אחד בכל עיר.

ה ק ר ע ביו ה מ ר
ו ב ר מ אי ר

מ שבר ב אגו ד ת
ה עי תונ אי ם

הקרע בין מנהיגי סיעת הצעירים במפד׳׳ל ,השר זבולון
המר וסגךזזשר יהודה בןימאיר ,החריף השבוע.

בין עיתונאי העיתונות הכתובה ובין

בישיבה של סיעת הצעירים ,שנערכה השבוע,
תקפו כמה מהדובתם בחתפות רבה את המר,
והוא חושד כי בן־מאיר עומד מאחורי התקפות
אלה.

בין הצעירים רווחות שמועות שהמר עומד להציע את עצמו
לסיעת למיפנה ,כיורשו של השר יוסף בורג.

זעסעלהטבקר
בצמרת הליכוד ובממשלה שורר זעם רב כלפי
מבקר־המדינה ,יצחק טוניק .אנשי הקואליציה,
שטוניק נבחר בקולותיה* חשבו שהוא יהיה

העיתונאים של העיתונות הכתובה טוענים כי העיתונאים
של הרדיו ושל הטלוויזיה השתלטו ,למעשה ,על
אגודת־העיתונאים .במיוחד הם זועמים על הרחתו של חיים
יפת ,מנהל בית אגרון ,בית־העיתונאים הירושלמי.

פ ר ס ל ב ד סי ר א
השחקן יעקב)״יענקל׳ה״( בן־סירא הוא מועמד
לקבלת פרס חשוב ,המחולק בהוליווד לשחקנים
מצטיינים בסרטי טלוויזיה.

מ ו ו ר ״ ו ו י ח
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מהו ה א ש מו ת מו ד עי ?
בליברלים סבורים כי האשמותיו של השר יצחק מודעי נגד
קבוצת אייזנברג קשורות לבחירות המוניציפליות.

העיתונאים של כלי־התיקשורת האלקטרוניים
בירושלים יש קרע עמוק.

ע ר ד ,ח״כ ו מ תוו ך
בלישבת עורבי״הדין תוגש תלונה נגד
ח׳־כ שהוא עדרך־דין במיקצועו ,והמקיים
מישרד פרטי.
הזיד־כ עסק בתיווך בעיסקת־לךקעות
ענקית בתחומי הקו הירוק ,בצפון הארץ.
פעולת תיווך אסורה על עורכי־דין.
הזידב עדיין לא קיבל את שכרו בעיסקת
התיווך ,ורק אחרי שיקבל את השכר
תוגש התלונה נגדו.
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לפני שבוע הוחלט במפתיע על ביטול
התערוכה ,אחרי שבתיכנונה כבר הושקע
כסף רב .מ ל הנראה החליט שד־־הביטחון,
משה ארנס ,לבטל את התערוכה הגדולה
מסיבות תקציביות .הוחלט לשמור על הדבר
בסוד.
תגובת דובר צה׳׳ל לפניית ״העולם הזה׳׳
בדבר ביטול התערוכה:
״הוחלט לבטל את התערוכה .עד היו* כל
מה שעשו זה רק תיבנונים ראשונים .הושקעו
בעירך הרבה מחשבה ,דמיון ומאבדן של
אנשי־־צבא ,אולי גם קצת של אזרחים .־־־*־־־
עלות
כספית משוערת ־— כמה מאות אלפי שק׳קלי*
נאמר שזה מחיר נמוך מאוד ,בהשוואה
'מחיר התערוכה עצמה ,אילו נערכה בפועל.׳׳
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בן־סירא הוא מועמד לפרס על חלקו בסרט שצולם על־ידי
רשת אן־בי־סי בישראל בקיץ  .1982בן־סירא מגלם״אדם
שנפגש עם חבר ,שאותו הוא הציל בשואה.

לו ד א ז נ ג ד ג 1ר
יו״ר מועצת המנהלים של שק״ם ,אלי לנדאו,
מנסה להכשיל את מינויו של האלוף יוחנן גור
לתפקיד מנכ״ל שק״ם.
לגור יש הבטחה מפי ראש־הממשלה ,מנחם בגין ומפי
שר־הביטחון ,משה ארנס ,שהוא יקבל את התפקיד.

מ ש כו רו ת ה פו ע לי ם
מ עו ב בו ת
משכורותיהם של הפועלים הערביים מן
השטחים הכבושים ,העובדים בבתי־מלון
בתל־אביב ,מעוכבות זמן רב לפני שהן מגיעות
אליהם.
המשכורות מועברות מבתי־המלון אל לישכות־העבודה,
שבאמצעותן מועסקים הפועלים .בלישכות מעוכבות
המשכורות במשך יותר מ־ 10ימים ,לפני שהן מועברות
לידי הפועלים.
להשהיית סכומי כסף כה גדולים במשך פרק זמן כזה יש
משמעויות כלכליות חשובות.

שגיא י פ רו ש
האלוף יהושע שגיא יפרוש בקרוב מצה׳׳ל .לשגיא ,שהיה
ראש אגף־המודיעין ושסולק מתפקידו בעיקבות מסקנות
ועדת־כהן ,מוצעים תפקידים מדרג שני .התפקידים האלה
מוצעים לו ביוזמת הרמטכ״ל ,רב־אלוף משה לוי ,שאינו
מוכן ששגיא ימלא תפקיד מטכ״לי.

ה ח ת מ ה במפ״ם
העסקנים המרכזיים של מפ׳׳ם בוועד־הפועל של ההסתדרות
התחילו להחתים את אנשי־מפ׳׳ם ,העובדים בהסתדרות ,על
עצומה בעד הישארות מפ׳׳ם במיסגרת המערך.

החתמה זו זכתה בבירבתו של המנהיג הקשיש
של מפ״ם ,מאיר יערי ,אך היא הופסקה עד־פי
תביעתו של מזכיר מפ״ם ,ויקטור שמטוב.

הי בו א נ מ ש ך
מכירת מכוניות ה סי א ט הספרדיות נמשכת למרות המישפט
,
,
הנערך בין סי א ט לפיאט.

מנציגי ״סיאט״ נמסר כי המישפט המתנהל בחו״ל
אינו על העיקרון ,אלא על גובה הסכומים
שישולמו ל״פיאט״.

