
דבריה׳־מ ,יד־ושם־ ■
 הבכירה הנציגות רישמי, באופן הוזמנה בראשונה

למדסקווה. ״יד-ושם״ של
רו ארר, יצחק הד״ר רישמיים כאורחים לשם יצאו השבוע  י

 ׳ד־ושם. של הארכיון מנהל קרקובסקי, שמואל והריו־ ההנהלה
 תקופת־השואה, על מיסמכים מיליוני קיימים בברית־המועצות

 חומר לחילופי להגיע הנציניס ובכוונת היום, עד אור ראו שלא
השואה. תקופת על למחקר הקשור בכל ארכיוני,

״אלביט״ וגד כתב־אישו□ ■
 וכלכלה, מיסוי לעבירות תל־אביב פרקליט־מחוז אדר, יעקב עורך־הדץ

 שהועלו ההאשמות של ממושכת חקירה הקרובים בימים לסיים עומד
ומנהליה. ״אלביט״ חברת נגד

 תחילת עם מייד יוגש כתב״האישום החברה. של בתשקיף מצגי־שווא עקב בעבירות מדובר
החדשה. השנה

ר ■ ר ח ש ח ל וגור א
 הגישו מרוז ודניאל עינבר משה עורכי־הדין

 מי וגנר, יצחק את ממעצרו לשחרר לבג״ץ עתירה
״הצבי״. באוניית מהארץ לברוח שניסח

 החל וטרם מעצרו מתחילת יום 60מ־ יותר עברו כי טוענים הם
מישפטו.

□ ב׳ ח ב בטלוויזיה? חדשי□ ■
 ייקלטו שבפיהן שמועות, באחרונה נפוצו הטלוויזיה במיסדרונות

 כוח־האדם את לתגבר כדי במחלקתייהחדשות, נוססים כתבים בקרוב
כלל. פעיל אינו שחלקו מחלקת־החדשות, של המדולדל

 על יבואו אלה אם גם מבחוץ, עובדים קליטת על יקשו בטלוויזיה וועדי־העובדים מאחר
 ישראל עיתונאי איגוד כמו אחרים, גורמים שגם הערכה וקיימת ומאחר ארעי, בסיס

 מחפשים אישי, חוזה בסיס על זמניים עיתונאים להעסקת יתנגדו שרות־המדיגה ונציבות
לטלוויזיה. לעבור שיוכלו ברדיו, הקיים מהצוות יכולת בעלי אנשים ברשות־השידור עכשיו

ח גינה ״הידיד״ ״הבוגדים״ א
בזרו בארץ השבוע שהתקבל הסובייטי הסופר איטמטוב, צ׳ינגיז

 ה- ביום התפרסם גורבאצ׳וב,״ מיבאיל של כ״ידידו פתוחות עות
 של חריף גינוי ״פראבדה״ של הראשון בעמוד כשהופיע ,31.9.73

 סולז׳ניצין. ואלכסנדר סחארוב אנדרי הדיבה״, ו,,מוציאי ״הבוגדים״
איטמטוב. צ׳ינגיז היה המאמר על החותמים רשימת בראש

פיקוח מגבירים ■

וגנד

608
ההרו מיספר על צה״ל דובר מסר לא בספטמבר, 11ה־ השני, ביום

הכבושים. בשטחים הפלסטיניים גים
 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

608.
 לפי הרוגים, 743 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט
ומתנחלים. חיילים מירי הרוגים 531 •

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 80 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 52 •
אחרות. מסיבות הרוגים 80 •

ד ■ כו  רועה הלי
בפרופסור■□

 בפרופסורים, עוד רוצים בהסתדרות לבחירות מטה־הליכוד בצמרת
 עם ישירות מזוהים שאינם כאלה גם ובאנשי־אקדמיה, בדוקטורים

 הצורך על רעיונות ולהעלות מיסמכים לחבר יוכלו אשר הליכוד,
בהסתדרות. מהותי בשינוי

 בצמרת־הליכוד רוצים השבדים, הברת ולמכירת לפירוק התוכנית שנחלה ההצלחה אחרי
 הבוחר לפני להציגן כדי ההסתדרות, של ובעלויות נכסים על יותר מעשיות תוכניות לגבש

•זכה. אס לפעולה, תוכניות מגבש שהליכוד ולהוכיח

ש יו״ר ■ הפיס״ ל״מיפעל חד
 את שיחליך הפיס״, ״מיפעל לדירקטוריון חדיט יו״ר מחפשים באוצר

הליכוד. איש גדות, גידעון ח״כ
 אשרוד, עיריית ראש גם כמועמד. עצמו את ראה לשעבר, רמת־גן עיריית ראש עמית, אורי
 למתנ״סים. החברה כיו״ר מינוי קיבל אולם בתפקיד, חשק אזולאי אריה

 בעל־ רב״כוח, תפקיד זהו בסמכותו. הנמצא לתפקיד, מועמד פרס שימעון מחפש רב זמן זה
תקציבי״ענק. על והחולש סמכויות

□1 עיתוגא׳□ ■ שי שוף דר לח
 בית-המישסט נשיא שמגר, מאיר של התקדימית החלטתו למרות
 העיתונאים השבוע נדרשו ציטרין, בני העיתונאי של בעניינו העליון,
מקורותיהם. את לחשוך זוהר ומרסל גילה מרדכי

 מתברר שבו המקומיות, הרשויות של למישמעת איזורי בית־דין לפני להעיר הוזמנו הם
גהריה. בעיריית שחיתויות שחשפה וידר, מירה של מישפטה

טר ליבא• ■ תפ י
 נדרשו רובינשטיין ואמנון ליבאי דויד הפרופסורים חברי־הכנסת

הקרובה, בשנה לעבודה לחזור אוניברסיטת־תל־אביב על־ידי
הפוליטית. עבודתם בגלל בחופשה רב זמן שהיו אחרי

 ויחזור מהכנסת, כנראה יתפטר ליבאי הפרופסור
האקדמיים. לחיים

12

הכבוש■□ בשטח■□
הכבושים. בשטחים הסוחרים ע?! הפיקוח את מגבירים

 הכבושים, בשטחים עסקים על הפיקוח את להגביר החליטו הצבאי במימשל הרשויות
 גרים שאינם משקיעים של בבעלות ועסקים ובייצוא בייבוא העוסקים עסקים על ובעיקר

הכבושים. בשטחים
 לאינתיפאדה. כספים להעברת צינורות ישמשו אלה שעסקים מצב למנוע הפיקוח: מטרת
 יעדי״הכסף, כמו כספיות, הוצאות על מפורטים באישורים בעלי־העסקים את לחייב הוחלט

וכו׳. מטרתו

אט׳ ■ א רקו סגעוו״ן ל
 עם בקשרים נמצא ושאינו בחו״ל היושב האח רקנאטי, הרי

 שפורסם כפי בישראל, בנק לרשוש מעוניין לא רקנאטי, מישפתת
בתיקשורת.

 קשור הוא כאילו הדיבורים, כל כי למקורביו הודיע רקגאטי
 הם בישראל, בנק ברכישת המתעניינת בקבוצה אחרת או זו בדרך

 שום לו אין בארץ מעיסקי־המישפחה שפרש מאז וכי קישקושיס,
בנק. לקנות כוונות

ב ■ כ לאןשי־עסק׳□ משוריין ר
בראשונה. השבוע הוצג לאנשי-עסקים מיטודיין רכב
 חדש כשרות מעתה ישמש הוא להעברת־כספים. עתה עד ושימש ישראל מבנק נקנה הרכב

וברצועת־עזה. המערבית בגדה אנשי־עסקים להסעת
 בלתי־חדיר הוא משורינות, שמשות מ״מ, שיבעה בעובי פלדה על־ידי מאובטח הרכב

ופלאפון. חמוש איש־אכטחה גם בו ויהיו ולבקבוקי־תבערה לכדורים

א ■ ף הוקפ ל ח מ ה
 הצמתים אחד כפר־שמריהו, בצומת מחלך להקמת התוכנית הוקפאה

לתל־אביב. מצפון לפקקים מרכזי וגורם בגוש״דן, הבעייתיים
 הפרוייקט סביב הגדולות ההוצאות יירד; הבתים שערך שטענו בסביבה, התושבים לחץ

 להקפאת בינתיים גרמו הבנייה, לצורך מסלולים לסגור אלא ברירה תהיה שלא והעובדה
הרעיון.

ל איבר־מין סו פ
 נחום ״מוניטין־פנטהאוז״, עורך בין לסיבםוך שגרמה בקאריקטורה

 כשאיבר שרון, אריאל הופיע אלבין, גליה בעלת-הירחון, ובין מניצה,
שמיר. יצחק של דיוקנו את נושא השלוך מינו

בסמ התערבות בכך ראה ודוניצה הקאריקטורה, את פסלה אלבין
 יבוא ובמקומו הבא, הגיליון הוצאת עם תפקידו את יסיים הוא כותו.

חדשות. של עורך־היוס זהבי, נתן

א ■ איחוד רוצי□ ל
 לאיחוד מישרד־הפנים על לתוכנית כסר־שמריהו תושבי בקרב התנגדות יש
הרצליה. עם

 כבר הם כפרי. כיישוב עצמאותם על לשמור הרוצים תושבים, 2000 גרים בכפר־שמריהו
אותם. שייצג ועד־פעולה הקימו

 הנמצא היישוב, את לבלוע רוצה ירושלים עיריית במבשרת־ציון. גם יש דומה התנגדות
התושבים. אלף 12 את המארגן ועד־פעולה, הוקס כבר שם וגם מירושלים, ק״מ כתישעה

ל


