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 ובלתי־פוליטי־כב־ בלתי־רשמי ראשון, מגע
והערבים. ישראל בין יכול,

הקואליציה
שלמה (היכל) משפט

ל שבועיים לפני שהגיעה רגילה, ידיעה
 הקפיצה כהן, מנחם מפא״י ח״כ של אוזנו
 המפלגה ראשי כי שמע הוא ממקומו. אותו

 נגד לחתור ממשיכים הלאומית הדתית
 נגד המלחמה את העבירו משרד־הדתות,

אחרת. לחזית טולידנו יעקב הרב
 הואתיקן היכל־שלמה, החדש: שדה־הקרב

 ה־ עסקני בישראל. הראשית הרבנות של
הב את להוציא החליטו דתיים־הלאומיים

משרד־הדתות. מידי הבנין על עלות
 רב. זמן חיכו לא הדתית המפלגה ראשי

ש המהודר הבנין את לרשום הצליחו הם
 שר־ של שמם על בשיש, מצופים קירותיו

ה הדתיים וח״כ שפירא חיים משה הפנים
 הבעלים שני אל ודרהפטיג. זרח לאומיים

 אונטרמן, איסר יהודה הרב את הוסיפו האלה
 בתל- הרבנות במועצת טולידאנו של יריבו
המיל וולפסון, (״אייזיק״) יצחק ואת אביב,

אביו. לזכר ההיכל את שבנה מבריטניה יונר
 אחרי מיד ״י. מפא נגד המשמעת

 פנה המקרה, על השחום כהן למנחם שנודע
 את קיבל בכנסת, הדתית המפלגה לראשי

 באישור, הסתפק לא הוא לידיעה. אישורם
 השערוריה. על בכנסת דיון לקיים דרש

 ה־ של נכס אינו הראשית הרבנות ״בנין
 את לשכנע ניסה טען, דתיים־הלאומיים,״

בדרישתו. לתמוך מפא״י, ח״כי חבריו,
מפ התרגשו לא הדתיים־הלאומיים אולם
 השכונות נציג כהן, של הקדחתנית עילותו

 מפא״י. במועצת תל־אביב של הדרומיות
 הזכירו מפא״י, של מרכזי לח״ב פנו הם
 לפי בכנסת שאושר הוק־המשמעת, את לו

בן־גוריון. דרישת
 מחייבת אינה הקואליציונית ״המשמעת

 נציג טען מפא״י,״ את גם אלא אותנו, רק
 עם ענין באותו שנפגש הדתיים־הלאומיים,

 חבר הוא כהן ״מנחם מפא״י. מראשי אחד
 היא אותו, תחייב לא המשמעת אם מפא״י.

 שהוא דורשים אנחנו אותנו. גם תחייב לא
הפרק.״ מן ההצעה את יוריד

ה את ״הפסק לשיחה. נקרא כהן מנחם
 של ידוע ח״כ לו אמר הענין!״ סביב רעש

 שלמות למען ברירה. לו היתד, לא מפא״י.
דרישתו. על לוותר נאלץ הקואליציה

רומק פרשת
האקדחים קרב
 נחקר שעליהן המרכזיות הנקודות אחת
 נעצר כאשר גרינברג, (״רומק״) ראובן
פר היתד, ),1169 יחזה (העולם שבוע לפני
וש יונגשטיין משה לו שטמנו המארב שת

 בפתח לו חיכו השניים בורנשטיין. למה
 התגורר בו ,128 הירקון ברחוב הבית
 ירה החלון, דרך מתחמק ומשראהו רומק,
מ יריות שתי יונגשטיין ״מוניק״ אחריו
 זו פגישה כי הסתבר בחקירה בי. פי אקדח
 תחילה: משחשבו יותר הרבה דרמתית היתד,
 רומק שלף מאקדחו, ירה שיונגשטיין אחרי

 ה־ לשני אש השיב מכיסו, אקדח הנסער
המקום. מן שברחו אורבים,
 עבר לא אולם עצמו. רומק מסר זה פרט

 ״שמתם מעדותו. בו חזר והוא רב זמן
״והב חוקריו, בפני הטיח בקפה!״ סם לי

דמיוניים!״ סיפרים לספר אותי רחתם
בפרשה. היחידה התהפוכה זו היתר, לא

 יונגשטיין מוניק גם סירב רומק, מלבד כי
 כל על־אף המשטרה. עם פעולה לשתף

 רומק. נגד דבר מסר לא חוקריו, הפצרות
הת רומק!״ לבין ביני לסכסך מנסים ״הם
 של פרקליטו גרנדיר, דן בפני בתמימות לונן

בית־המשפט. בחצר שפגשו שעה רומק,
ל יכולה מה סתומות. האשמות

 המתלונן־ אם ממק, נגד המשטרה עשות
להתלונן? מסרב העיקרי־לכאורה

 דן של משרדו אל נכנסה הימים באחד
 רומק אשר תל־אביב, תושבת אשד, גרנדיר

 כי בשבועה הצהירה ל״י, 5000כ־ לה חייב
 הוציא שרומק להעיד שידלוה אנשי־משטרה

 שפעולות עד במירמה. ממנה הכסף את
 המחוז פרקליט הופיע פרי, ישאו זה מסוג

יוח רומק כי דרש המחוזי, בבית־המשפט
 בקשה — משפטו לבירור עד במעצר זק

 כסף הוצאת של אשמה לגבי בלתי־רגילה,
בטענות־שווא*.

פש ״ביצוע על הסתומות ההאשמות גם
 השמיעו המשטרה שנציגי חמורים״, עים
לכיודן רמז שככו. רומק, של מעצרו בעת

 של שמו הוזכר כאשר ניתן, אלה האשמות
 רוח־ ללא שנמצא מסרי, הירושלמי הסוחר

ב אולם תל־אביב. של ימה שפת על חיים
 כי ברור היה המעצר, לאחר השני שבוע

 הצליחה לא מאמציה, וחרף הרמזים, אף על
 כלשהי האשמה רומק נגד להגיש 'המשטרה

מיונגשטיין. ל״י 6500 הוצאת מלבד

עתומת
רחמי□ שד 1*11;

הת זו, את זה הכירו רחמים ועזרא דליה
יל והולידו בברית־הנשואין באו אהבו,

 שניהם רעותו. את איש שראו מבלי דים
 הכיר בנתניה בבית־החלוצות עיוורים. היו

 דליה, את מעיראק, למתמטיקה מורה עזרא,
 מחצלות. באריגת שעסקה ממצרים עולה

 המשכה אולם עיוורת. היתר, ביניהם האהבה
 אליהם המוסדות, מכל יותר. עוד אפל היה
הבטחות. רק קיבלו עזרה, בבקשם פנו

 בת דירה קיבלו השניים, נישאו לבסוף
 שחוקה, מיטת־ברזל בנתניה. וחצי חדר

במט ופתיליה מיושן ארון מתקפל, שולחן
 70 הרוויחה דליה ציודם. כל את היוו בח
 35 של תמיכה קיבל עזרא לחודש, ל״י
היום עד להם הספיק זה ממשרד־הסעד. ל״י

 שמורות) הזכויות (כל
בשיגור יתבטא הוא האלג׳ירי. במאבק דרמתי למפנה היבון •

הגנרל עם תיפגש שם לפארים, האלג׳ירית מטשלת־השיחרור של משלחתרשמית
 נושאים בפגישה יידונו לא שלהלכה אם דה־גול.

כי לודאי קרוב פוליטיות. לשיחות הדרך את,
רציני

 הדבר יסלול שביתת־נשק, מלבד
חדש, למרד תגרום זו פגישה______________

סוסטל. ז׳אק בהנהגת הפעם ,הצרפתיים המתישבים של יותר,
 להביא הצליחה שמפא״י אחרי ראיטי. לרב ייבחר גורן הרב •

 העוני״ טס ״הרב בחירת הפכה ממועמדותו, סולובייצ׳יק הרב של להסתלקותו
גס ידה את תתן טולידאנו, שר־הדתות באמצעות מפא״י, כי ייתכן לוודאית.
 הרבנות של הסופית להוצאתה שיביא דבר ,נסים הרב של מחדש לבחירתו
מפא״י. בידי זו חשובה עמדה לכיבוש ולמעשה הדתיות, המפלגות מידי הראשית

 כאד מצרים, עולי התאחדות על להשתלט תנסה מפא״י •
לידידות האגודה על כשעתה השתלטה שבהן השיטות תן

 המעטים העדתיים הארגונים אחד היא מצרים עולי התאחדות ישראל־צרפת.
 עורך־הדין של רשימתו צמחה אף ומתוכה אי־תלותם, על לשמור שהצליחו בארץ
המוני והחדרת כספים הקצבת על־ידי האחרונות. בבחירות צידון־כהן שלמה

 בעוד שייערכו הפנימיות, בבחירות ההתאחדות על להשתלם מפא״י ווהמק נאמנים,
כשבוע.

ומעילי־העור. הגוש צעירי בין חדש מאבק על תיטמע •
בירו העברים באוניברסיטה מפא״י, של הסטודנטים תא הנוכחי: שדה־הקרב

רלהתגב מעילי־העור הפעם יצליחו ניםהסימ כל לפי תל־אביב. ובשלוחות שלים
המפלגתי. בתא לשלוט צעירי־הגוש, על
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מאסר. שנות חמש מקסימלי: עונש

 היא ללידה. לבית־החולים דליה הובאה בו
 טובה. ראיה בעלי שניהם תאומים, ילדה

 את קיבל לכן קודם שבוע שרק עזרא,
 שמונה מזה הראשונה הקבוער, עבודתו

 פרטית, מסחרית בחברה כטלפונאי שנים,
לרחמים. נזקקה רחמים משפחת נואש. היה

ר אדם שכל במדינה התאומים. קרן
לת הנזקק סוציאלי, מקרה הוא בה ביעי
 של סיכויו היו מעטים ולרחמים, מיכה
 שעושעם מה עשה הוא תמיכה. לגייס עזרא

העתונות. עזרת את וביקש אנשים׳ עשרות
 מזכירת־ שמעה אחרונות ידיעות במערכת

 עזרא. של סיפורו את נמיר, דבורה המערכת,
 לסיפורים הרגילה אדומת־השיער, האשד,
 להכריז החליטה היא הזדעזעה. אלה, מעין

 לאפשר כדי העתון קוראי בין מגבית על
 בדירתם התאומים את לקלוט רחמים לזוג

 התלהבו לא אחרונות ידיעות עורכי הדלה.
 של בכוחו שיש האמינו לא הם מהרעיון.

העתון. קוראי קהל את לזעזע כזה סיפור
 נגע לא מעולם מפתיעה. היתד, התגובה

 הצד,רון קוראי של לליבם כלשהו מקרה
 בזרם העיוורים. זוג תאומי של כגורלם

 המערכת, אל קוראים נהרו בלתי־סוסק
וב בבגדים מזומן, בכסף תרומות הביאו
 ל״י, 3000 נאספו ספורים ימים תוך ריהוט.
 אחרים, ודברי־לבוש בגדים חליפות עשרות
 מיטות, תריסר חצי מקררי־קרח, שלושה
 של הצרה דירתם בישול. ומכשירי תנורים

ה שפע את להכיל יכלה לא ועזרא דליה
לתו תרמו העודפים את שנתרמו. רהיטים

הע נתניה עירית גרו. בה המעברה שבי
מיוחדת. מטפלת לרשותם מידה
 של המר גורלם בסיפור הסוד היה מה
 הקוראים? רחמי את שעורר ועזרא׳ דליה
 ילדים: לשני ואם נשואה נמיר, דבורה אמרה

 כאילו הלב, כל עם הסיפור את ״כתבתי
 לפני שנפגעה דבורה, כי לי.״ הדבר אירע

 כליל התעוורה בתאונת־דרכים, שנים שלוש
 כל השניה. בעינה למחצה האחת, בעינה

בחהו. עלו עיניה מאור את להציל המאמצים

והתאומים נמיר עתונאית רחמים, אם
אפל הוא ההמשך עוורת, היא האהבה

מם־ את יגדילו האמידות השבכות בי תתבע מפ״ם •
במזכירות כבר התקבלה כך על החלטה לירות. מיליון 15־3 ההכנסה
מיליון 16 של מס להטיל :מפ״ם של אחרת דרישה המפלגה. של המצומצמת

כדי לקציב־הפיתות הכסף את להעביר חדרים, ארבעה בנות דירות ■על לירות
 מיליון 15 לחסוך יהיח אפשר במפלגה שעובדה תוכנית לפי שיכונים. לבנות

וב.בנט מרדכי המפ״מי שר־הפיתוח של למשרדו להעבירן ת,לירו
כסכנה נתון מפ״ם, של האנגלי הירחון ״נידאוטלוק", •

ה. ר מו  זכה ערב־ישראל, בבעיות מתונה בצורה המטפל שהירחון, אחרי ח
גולדמן, נחום הד״ר של מכן ולאחר משרד־החוץ, של כספית לתמיכה תחילת

נסיון גם קיומו. על המאיימת כספית בצרה נתון תומכים, ללא נשאר הוא
 לעסקנים כיבודים מתןעל־ידי כביכול, בלתי־מפ״מי צביון לבטאו! לתת מפ״ם

עזר לא שלה, בידיה  וההכרעה המנגנון כל החזקת תוך אחרוזז, ממפלגות
מספיקים. כספים לגייס
תוצע העבודה ״הבוקר". למנהל להתמנות עשוי לבנון חיים •

 משא־ .היהודית הסוכנות להנהלת ייכנס לא לבנון כי התברר שכמעט אחרי לו
קרוב נכשל. התעשיה בעלי בהתאחדות גבוה כפקיד לקבלתו שהתנהל ומתן
המפלגה. ועידת לסיום עד יידחה הצ״ב ליומון שהמינוי לודאי
כחסכון" ״פרדס מיכצע סביב שערוריה תתפוצץ כקרוב •

 אשר מאשקלון, חוסכים על־ידי יינתן האות האומה. מטעי חכרת של #
 בכספי־ שנים חמש לפני שניטע הראשון הפרדס את שבוע בעוד לקבל צריכים
 לכך האחראי עמיר, ברוך האומה מטעי מנהל יעמוד השערוריה במרכז חסכון.

 האפשריות הדרישות אחת בהם. שהושקע הכסף את שווים אינם החוסכים שפרדסי
המדינה. מאוצר ל״י אלפי מאות בסך פיצויים קבלת החוסכים: של

בתל־אכיב. לעובדיו מפואר ענק שיכון יבנה ^ולל־כונה •
 של דירות יכיל בתל־אביב, החדש העירוני בית־החוליס ליד השיכון\שיוקם

 משרד יבצע העבודה את קומות. שמונה תהיינה בנין בכל חדרים. וחצי ארבעה
שרון־אידלסון. הארכיטקטים

שנתקבלה אחרי לספורט. בהתאחדות חדש משבר על תשמע •
 קבוצות שבע תתחרינה בה לכדורסל, א' ליגה ליצור הפועל מרכז תוכנית
 א׳. ליגות שתי להקים דורש ,הפועל התחרטה מכבי, קבוצות וחמש הפועל
פדר, עמי של התפטרותו בגלל במכבי, פנימי משבר על גם תשמע לכך בקשר

לכדורסל. והגביע הליגה בועדת מכבי נציג
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