
במדינהשמורות הזכויות כלתצפית
של חהתנקמות מסע בסימן יעמדו הקרובים השבועות •

 ואנשיו ללבון ביג״ יניח לא פשרה, של הסכם יושג אם גם כן־גוריץ. דויד
 של השונים במוסדות מעמדם את לערער במערכה ויפתח נצחונם, מפרי ליהנות
והשמצות הדלפות של שלמה לשורה לצפות יש השאר בין .והמפלגה המדינה

המנגנון. מתוך ל״סהרם״ בנסיון קשורה שתהיה אלה, אנשים נגד
הכטחון מערכת הישגי על פירסומים של גדול לגל צפה •

ס י שנ . כ רו ב  — לבון פרשת נפגעי את לרומם המכוון מרוכז, מסע זה היהי ע
יום ניצול המסע: של ראשונים גילויים הציבור. בעיני — ודיין פרס את ובעיקר

 לצורן ובעתונות ברדיו בקולנוע. מופעים על־ידי סיני מיבצע של הרביעי השנה
הקודמים. לימי־השנה בניגוד נצחונות, שימורי על תעמולה

לגיבוש ראשון צעד לבון בפרשת רואים השמאל חוגי •
ת י ה חז ש ד ת. ח ס נ כ  יתגבשו מפא״י בקרב לבון אוהדי כי תקווה מתון ב
 בחשבון לוקחים הם בן־נוריון, של הנקמה מנסיונות כתוצאה חדשה, ב׳ כסיעה
ומת אחדות־העבודה מפ׳׳ם, את שיכלול בכנסת, מלוכד הסתדרותי גוש הקסת

זו שקואליציה אפשרות פוסלים אינם אלה חוגים מפא״י. בתון בן־גוריון נגדי
הפניס־ספא״יית המחלוקת תגיע אמנם אס — הבאות בבחירות במשותף תתייצב

■הכנסת ופיזור גלוי פילוג כדי עד

 להביא פדי לבון פרשת את תנצל לא החרות תנועת •
כמו הכטחון. במערכת לשינויים לבון הצעות של ממצה לדיץ
ביקו מותחת היא כאילו רושם לעורר העשוי מעשה כל על חרות תוותר בעבר

 בן־ על זעירות הטפות של בקו ותמשיך צה״ל, ועל הבסחון מערכת על רת
ומתערערת. הולכת שעמדתו אסף, עמי השר סגן של וחמתו אפו על החינוך, רד

היגד האופוזיציה את יותר עוד שיחליש זה, קו לעומת •

משטרה
תי אי מ ד ם כ ד ע ה ל
 ישראל משטרת נאלצר, כחודשיים לפני
 אחת. ובעונה בעת מרות גלולות לבלוע

 שורת בערעור שדן העליון בית־המשפט
 תיאלץ שהמשטרה לכך גרם המתנדבים,

 שבועת־ על סהר יחזקאל את לדין לתבוע
 מחדש לפתוח אותה אילץ גם הוא שקר.

ו. אירס״ בתיק החקירה את
כ לפני לראשונה שנפתח אירס״ו, תיק
 מפוקפקות. בעיסקות טיפל שנים, שמונה

 היה זה בתיק העיקריים החשודים אחד
 בן־ עמום של הטוב חברו ירקוני, שייקר,
 לטענתו סביב נסב עמוס משפט כל גוריון.

 קשר שום ללא נסגר זה שתיק עמוס של
שייקה. לבין בינו לידידות

 לפני החקירה, חידוש עם ץ ידע כיצד
 בתיק חדש חומר מצטבר החל כחודשיים,

ש אנשים המשטרה. של הארצי המטה של
 בקשר עדויות ממתן התחמקו לכן קודם

 קיבלו וטאבו, מכם פקידי ביניהם לפרשה,
 העליון, בית־המישפט של מפסק־הדין עדוד

להם. הידוע כל את עתה סיפרו
הח העדויות ספק: שום היה לא הפעם

 חוקרי־המשטרה ירקוני. שייקר, את שידו
שבבואם אלא ולחקרו. אליו לגשת עמדו

 מכיר הדייר הגנת שחוק מאחר זו, דירה
 רק בעלה דירת על אלמנה של בזכותה

 ששה לפחות לו נשואה שהיתר, בתנאי
 עם נשואיה ואילו פטירתו. לפני חודשים

חודשים. מארבעה פחות ארכו טולידאנו
ח כו ש .ל .  מרים של עתידה יהיה מה .
 יכולה אינה עצמה היא אפילו טולידאנו?

 המיידיים הצעדים רק זו. שאלה על לענות
המל במלון להתגורר תמשיך היא ברורים.

 הדתות שמשרד מאחר החודש, סוף עד כים
מועד. לאותו עד שכר־דירה שילם

 הוריה לבית כנראה, תחזור, לא משם
 סגן בירושלים. לשיכון תעבור אלא ברמלה,
 הרב הדתות, משרד של הכללי המנהל
 מענייני לרבים דואג שהיה לופס, סעדיה

 התפקיד את עצמו על נטל בחייו, השר
 תוכל המחיר את שיכון. לאלמנה למצוא
החודשית. הפנסיה מתשלומי לסלק
 ״לשכוח הצעירה? האלמנה של רצונה מה

 ועלי, הרב על שנאמרו הדברים כל את
עמוק.״ כה סימן בנו והשאירו

עתזנות
ב כ ו דודעו כ
 מתרחש מה לדעת שרצה אנגלית, קורא
לשאוב כה עד נאלץ היה ישראל, במדינת

׳ ז י ̂ ־

!״1\דדט ס־זבו ״נזהר!

 כי אם - נסיון לעשות ואחדות־העבודה מפ״ם עשויות נית,
 ומערכת צה״ל של מעמדם את רציני לדיון להביא - קלוש

כמדינה. הבטחץ
של שלישו שהיה מי ארגוב, נחמיה של התאבדותו תעלומת •

 עלולים נחמיה של מידידיו כמה לחדשות. בחזרה לעלות עלולה בן־נוריון,
 היה פרס שמעון כי זכירלה לבון, פרשת עם בקשר מחדש הפרשה את לעורר
המנוח. של לחדרו שפרץ הראשון האיש
 כי כן־גוריון דויד על לחץ יפעילו הספרדית העדה עסקני •
להב ביג׳י סירב כה עד העדה. בן הוא א!* יחיה הבא הדתות שד
 סובים סיכויים קיימים לה, שיסכים במקרה אן זו, תביעה לגבי עמדתו את היר

התימנית; העדה בן ישעיהו, ישראל מפא״י ״בח אלה: מועמדים משני לאחד
על גם מקובלה הדתית־לאומית, המפלגה איש מרמת־נן, פרדס אליהו והרב

 הועלו ששמותיהם האחרים, המועמדים העדה. של חבלתי־מפלגתיים העסקנים
בלבד. מעסים סיכויים בעלי הינם האחרון, בזמן
אחרי מתכצרת. כן־גוריון כחצר יוססטל גיורא של עמדתו •
הצעי בצד הקו אורן לכל האחרונה בשנה יוספמל הצסרף היסוסים של שנים
 במנגנון מפתח לעמדות האישיים נאמניו את מחדיר הוא שעה אותה רים•

חשובים: למינויים לאחרונה שזכו בלו־וייס, בתנועת מחבריו שנים הממשלתי.
מש־ מנהל שנתמנה רינות, ד״ר העבודה; משרד של בפועל מנהל שהפן לוטן, ד״ר
ומתערערת. הולכת שעמדתו אסף, עמי סגן־השר של וחמתו אפו על החינוך, רד

לספורט. מיוחד אגף תקים הממשלתית התיירות לישכת •
 ולעודד לארץ המגיעות ספורטאים קבוצות לארח יחיה זה אגף של תפקידו
ספורסאייס. באמצעי־משיכה תיירות

 מיד מתפקידו יועבר פנאי, יצחק הפועל, מרכז מזכיר •
 סוטו״) נ״דח שמואל כמזכיר ימונה במקומו . הפועל כינוס גמר אחרי

מחיפה. ביאליק,
 רשות בראש תעמוד רמת-מעלה צבאית שאישיות יתכן •

והתרבות. החינוך משרד ליד כקרוב שתוקם הספורט
 השומר רצח על עולם למאסר שנידונה כראזני, שושנה •

לנשיא בקשת־חנינה הגישה כירושלים, ראטיסכון מבניין
בשתה. את ידחה שהנשיא לוודא- קרוב המדינה.

 של ידידו ירקוני, שייקה כי גילו לביתו,
 לא בן־גוריון, עמום תל־אביב מחוז מפקד

 לפני הארץ את עזב הוא לבואם. המתין
 גם אליו הצטרפה השבוע מספר. שבועות

ש ילדיהם, עם ירקוני יפה הזמרת אשתו,
מבית־הספר. הלימודים שנת בתחילת הוצאו

 השאלה: את החוקרים שאלו הארצי במטה
להעלם? לו כדאי מתי שייקר, ידע כיצד

תולדות
ת בל■ ו חי ל שה מ ירו

ב לירושלים מתל־אביב שעלתה במונית
 הנוסעים סיכמו השבוע, של ראשון יום

 אם ממנה. נתעלם אלינו, תפנה ״אם ביניהם:
 לה.״ נשיב לא — מאיתנו אחד אל תדבר
 המנוח הרב של וחתניו הרב של בניו

 לעצמם לחסוך יכלו טולידאנו משה יעקב
 הרב, אלמנת כלומר ״היא״, הטירחה: את

 דיברה לא וגם אליהם פנתה לא מרים,
 התנוחות, להר עלו כאשר מהם. לאחד אף

ועס נכבדים שם מצאו השבעה, ימי בתום
 עלתה היא מרים. את לא אך לרוב. קנים

 תהיה, שלא כדי בבוקר, בשבע בעלה לקבר
 לבין בינה פגישה של אפשרות שום

המנוח. השר משפחת
ש היא זו הדדית התעלמות כי נראה

 אף העייזר המקרה הצדדים. שני את תנחה
 לשמועות בניגוד כי זה. בקו עליהם יקל

 ),1204 הזה (העולם השר מות עם שרתחו
 הירושה, על מלחמה ביניהם צפויה כאילו

חיכוכים. ללא יסתדרו העניינים כי הסתבר
 המגיעה הפנסיה את תקבל האלמנה •

ממש אחוז. 70 של בגובה מהממשלה, לה
 לירות 600כ־ — זה מסכום השר. של כורתו
 אחד את לכלכל כנראה, תעזור, — לחודש
בחייו. בו תמך שאביו הרב, של מבניו
 בתל־ השר דירת את תירש המשפחה •

 טולידאנו. של היחיד רכושו שהיתה אביב,
על זכות כל לאלמנה אין החוק מבחינת גם

 השבוע פוסט. ג׳רוזלס דפי מעל ידיעותיו את
 שבועון אינפורמציה: של חדש מקור נוסף

 — ססאר ישראל בשם שבת, ערב של
ישראל. כוכב

ממת לקוחה שמתכונתו החדש, העתון
 ארצות־ של הסנסאציונית העתונות כונת

עור לדברי להיות, מבטיח ואנגליה, הברית
 את יכסה הוא שונה. אנגלי ״עתון כו:

 אי־תלותו.״ על הדגש את ישים ותמיד הכל,
 מנסה הבכורה גליון של השער עמוד

כות מתנוססת כשבראשה זו, הבטחה לקיים
 בחקירת ביג׳י את תוקף ״לבון ענק: רת

 שרת משה של צילום ליד השערוריה.״
 והבטחון, החוץ ועדת בפני להעיד הנכנס

 אמריקאית יפהפיה של תמונה מתנוססת
ישראל־ירדן. גבול את בטעות שעברה

פוטנ לקוח עיקרית. ומנה תבלין
 הוא סטאר ישראל של מאוד חשוב ציאלי
 העורכים דאגו כן על האמריקאי. התייר
 קבועים, ומדורים טורים של אוסף לו להגיש

בתעמו האמריקאית. העתונות מן הלק*חים
 ״אמריקה בסיסמה: התייר אל יפנו לתם,

 בדוכן־העתונים.״ — ממך מטרים שלושה
 לזרוח הוא הכוכב של העיקרי יעודו אולם

 את שמכיר מי רק ישראליים. קוראים למען
 ג׳רוסלם מוסר שבה המסולפות המתקתקות

חשי את להעריך יכול ידיעותיו, את פוסט
 בלתי־ בטאון שאינו אנגלי, עתון של בותו

 העורך, אמר ״למזלנו,״ מפא״י. של מוסווה
 פרשת בשיא בדיוק ״הופענו שה* שמעון
העב לעתונות גישה לו שאין קורא לבון.
 של מדוייקת תמונה לקבל יכול אינו רית

פור שלא מה לקרוא יוכל בסטאר הפרשה.
 באנגלית.״ כה עד סם

 שמונה חי בגרמניה, נולד )29( שהם
 ה־ אל ארצה. עלותו לפני באנגליה שנים

 כתיבת פירסום, סוכנות דרך הגיע עתונות
וקרקעות. בתים ותיווך כלכליים מאמרים
 הוא במערכתו העיקרי המיקצועי הכוח
שנות 15 של נסיון בעל אמריקאי, עתונאי
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