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 כי חמפד״ל דשרי

— דהיזרק עומדים הם
 דא עיתוגו אכד

לידיעה האמין
 השבוע, הראשון יום של הבוקר בשעות

 להיכנס המפד״ל שרי שלושת עמדו כאשר
 רבין יצחק עמד בה ■הממשלה לישיבת
 הם מממשלתו, סילוקם על להם להודיע

 רד של הראשון עמודו את לידיהם נטלו
אחרונות. ידיעות צהרון

ש פנים, לשני מילבד'*רפח׳ישהשתמע
 מיומוני אחד באף היתד. לא בדבר, הופיע

 רבין. של המתוכנן צעדו על ידיעה ישראל
 כזו ידיעה למצוא קיוו המפד״ל שרי אבל

אחרונות. בידיעות
 ערב לתיקוותם. טובה סיבה להם היתר.

 אליהם צילצל במוצאי־שבת, לכן, קודם
 העיתון, של ■המדיני כתבו■ נקדימון, שלמה
שלו. המהימנים המידע במקורות הידוע
 הדתיים לשרים שהודיע נקדימון זה היה

בי ואף רבץ, של המתוכננים צעדיו על
ראשונות. תגובות מהם קש

 יצחק בורג, יוסף הופתעו כך, משום
רא כותרת כשבמקום המר, וזבולון רפאל
 ראש־הממשלה, של הצפוי צעדו על שית

 אחרונות ידיעות של הראשון בעמודו מצאו
ואר נקדימון של בחתימתם פושרת ידיעה

ש הירושלמי, המדיני הסופר צימוקי, יה
״צעדים בשום ינקוט לא ״רבץ : גרסה \ 

 לרגע הסופה. ידיעה על התימה
מ רבץ בו חזר שמא המפד״ל שרי חשבו

 אולם הפעם. נקדימון טעה אולי או כוונתו
 ראש־המנד עם הדחויה לפגישה כשנכנסו

שטעה. העיתון זה שהיה להם הסתבר שלה,
 כה סקופ להחמיץ עיתון היה יכול איך

לפרסמו? ולא כתבו, בידי שהיה סנסציוני
בערב. רק פוענחה התעלומה

 העיתון של הלילה לעורכי כי הסתבר
נו לאותו שהתייחסו ידיעות שתי הגיעו

 של השנייה נקדימון, של היתד, האחת שא.
צימוקי.

 רבין יתבע לפיו מידע מסר נקדימון
 צימוקי מהממשלה. לפרוש המפד״ל משרי

 אלון, מיגאל מידע סמך על כנראה, העריך,
 בו יחזור רבץ כי מעודכן, היה שלא

מכוונותיו.
 של הערכתו את העדיפו החדשות עורכי
 נקדימון, את לקפח לא כדי אולם צימוקי,
סי שסיפרה הידיעה על אותו גם החתימו

בידו. שהיה מהסקוס לחלוטין הפוך פור

ל נקמה ״ כ מנ ב
 מפתח לקב? ״כדי
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— בת״א לישפת־העיתוגות

 בקשה רהניש יש
״בידדטזים בכתב :

באנגלית, מודעה, ■מופיעה ימים כמה מזה
בלישנת-העיתונות-ד,ממ לוח־המודעות על

 לכתבי־החוץ. המיועד בתל-אביב, שלתית
:המודעה -סל תוכנה וזה

 הפעילות יתרת העברת את לזרז במטרה
 מתל- 'לישכת־העיתונות-הממשלתית ישל

 האחד מן ההל כי הוחלט לירושלים, אביב
 להדדי- המפתחות כל יישמרו 1977 בינואר

 תל־ של בלישכת־העיתונות השירותים
להש המשתוקקים אלה בירושלים. ■אביב,
 בשלושה בנתב, יפנו אלד, סמפתחות תמש

 תוך בירושלים, :מטה החתום אל העתקים,
המפתחות. יידרשו שבה השעה ציון

 לתל- הספתח יישלח בקשתם, תאושר אם
 לירושלים !מוחזר להיות עליו אבל אביב,

 לשמור אין ואופן פנים בשום דיחוי. כל ללא
 הלילה למשך לחדדי-ד,שירותים מפתח

בתיל-אביב.
 ב- בלישכת־העיתונות הדרי־הנוחיות כל

 שהם זמן כל נעולים יישארו תל־אביב
בשימוש. לא

 שמו הופיע זו להודעה שמתחת בחתימה
 לישנת רא־ש מדזיני, מירון הד״ד של

החדש. העיתונות
 כת- התייחסו תחילה אמיתית? הוראה
כאל לתוכנה המודעה את שקראו בי־החוץ
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