
ך הי גי תי
ח3ה כו ת * ו י א ב  צ

ת ו י ו כ סי נ ? ב ט פ נ ה
 האפשרות, את צופים כא־ץ מיזרחנים

 ניסיונות ייעשו הקרום כעתיד שבכר
 כנסיכויות־הנפט צכאיות הסיבות דכיצוע

 לאור הפרסי, המיפרץ שבאיזור
 אלה כמדינות הצבאות התחזקות

 לרכוש הצבא אנשי של וניסיונותיהם
 המימשל. כצמרת עמדות־השפעה

שיחות, במיסגרת המיזרחנים הביעו הדיעד, את

 לאחד שתתן בממשלה תתמוך שאגודתיישראל
 כפי דת, בענייני חופש־הצבעה שבה החלקים
 חידוש לקראת עימה במגעים לד״ש שהובטח

הקואליציוני;- המו״מ
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 התומכים בליכוד, הליברלית המיפלגה מראשי כמה
 המדיניות העמדות מן יותר מתונות בעמדות

 במטרה — להתארגן עומדים הליכוד, של המוצהרות
 החרות תנועת אנשי כלפי מישקל־ננד להוות

 התנחלויות בתנופת לפתוח התובעים ולע״ס,
 מארצות־ בגין מנחם של שובו אחרי מייד נרחבת
הברית.

 דיון לתבוע עשויים ההתנחלות מתנגדי
 כתוכניות הליכוד במוסדות מוקדם

 של לאישורה שיוגשו לפני ההתנחלות,
 התיישבות, לענייני השרים ועדת

 תוכניות אישור את לעכב לנסות כמטרה
האפשר. ככל ההתנחלות
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רעייתו עליו כמות
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הכבד כאבלך משתתפים

למערכת חבריך
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 רחל טוענת — הליכוד במדיניות מאמין שהוא
הונאה. בגדר היתה — בתצהירה בן־עמי
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 ולדיבריהם, תל־אביב באוניברסיטת שהתקיימו

 בסוגי־נשק מוצפים נסיכויות־הנפט שצבאות העובדה
 בקרב הצבא אנשי של ערכם את מעלה חדשים,

 באחרונה, שהגיעו ידיעות על־פי השילטון. צמרת
 ראשי בין הראשונים החיכוכים נוצרו כבר

הנפט. לנסיכי הצבא
 תגובת להיווצר עלולה מיזרחנים אותם לדעת

 במדינה יחלו אשר צבאיות, הפיכות של שרשרת
 שהראשונה במידה האחרות, למדינות ויעברו אחת
 אפשרות מכלל מוציאים אין תדוכא. לא בהן

 שנכשל, צבאית, להפיכה ניסיון היה שכבר
הפרסי. המיפרץ מנסיכויות באחת

מיוחו1אוטיע
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 עסוקה ארצות־הברית יהודי של הליגה־נגד־השמצה
 נגד שלה והרדיפות ההשמצה בפעולות כך כל

 בשכר, עובדיה, שמאות עד היהודי, ברירה ארגון
 פריחת של החמורה בסכנה כלל עוסקים אינם

 בארצות־הברית. הנאצית התנועה
 הנאצית המפלגה שד פעילים סניפים
 אחרי אמריקה, רחכי ככל עתה מוקמים

 התיר האמריקאי העליון שכית-הדין
 ראווה מצעד לקיים הנאצית למפלגה
 אלפים שששת שיקאגו, של יהודי כפרכר
 תושביו אלף ושישה ארבעים מתוך

 השואה מחנות* ניצולי הם היהודיים,
באירופה.

 זהב״ ״דפי מקומית הוצאה הוציאה בלום־אנג׳לם
 לפרסם הרוצה עסק בעל כל לנוצרים. מיוחדים
 בעת נוצרי. שהוא תעודה להביא חייב זה, בפרסום
 לום־אנג׳לס של בבתי־הספר מחלקים אחת, ובעונה
 ממתקים לרכוש בהם המפצירים לילדים, כרוזים
 עסקים ומבעלי מרוכלים ורק אך מאכל ודברי

נוצריים.
 ואינו כחול ראשו טומן היהודי המימפד

 כשהוא האלה, התופעות כל על כדל מגיב
 אהדה בגיוס מאמציו בל את מרכז

 בוהות וכהשמצת כגין מנחם לממשלת
והישראליים. היהודיים חשלום

לי־התורח1עצת־גו־1מ
סח ר1לחז עלולה

 מועצת־ אל פנייה יוזמים החרדית ביהדות חוגים
 מהמלצתה בה שתחזור כדי גדולי־התורה,

 הממשלתית בקואליציה לתמוך לאגודת־ישראל
 אלה חוגים מבקשים בפנייתם בה. להשתתף לא אך

 שלא לאגודת־ישראל להורות התורה, מגדולי
בקואליציה. מראש תמיכה על להתחייב

 החרדיים החוגים מכססים פנייתם את
 כין שנעשה ההסכם באילו הטענה על

 אלא היה לא לאגודת־ישראד הליכוד
 להוריד ד״ש על ללחוץ שנועד תכסיס

 לקואליציה. הצטרפותה מהיר את
ייתכן לא כי וטוענים, מוסיפים אלה חוגים

הספרדי הראשי הרב בין מחודש עמות צפוי
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שכתי-מיש- אחרי האחרונות, שנים
 המס־ שהעניקו הטיפול כי קבעו פט
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שהחליטה הליכוד, שד המישפטנים
 מעשה־זנות, היה כעיסקיהם ז׳יסטיות
מוועדת* חנינה לכקש בדי התארגנו

מסוי לקבוצות חנינה למען לפעול
שהורשעו. עבריינים שד מות

 לידסקי צבי עורך־הדין באמצעות
 לוועדת* מכוני-המסז׳יס כעדי פנו

 כי וטענו הליכוד, של המישפמנים
 כך■ הדסה שהשופטת העוכדה לאור
 הנוגע החוק את לשנות המליצה עיתו

 ראוי הורשעו, שעל־פיהם לסעיפים
עדיהם. גם תחול המומלצת שהחנינה

 שלמה האשכנזי, הראשי הרב לבין יוסף עובדיה
גורן.
 האחרונה כעת בי טוען, עובדיה הרב
 כאשר הראשי הרכ כמעמד גורן הרכ פגע
 מוגדרת, פוליטית לאישיות עצמו הפך
 עמדות עם מוחלטת כימעט הזדהות תוך

הליכוד.
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 כמזכירה העובדת 22 בת צעירה בן־עמי, רחל
 בבית־המישפט־ד,מחוזי הגישה עורכי־דין, במישרד

 נגד הצהרתי פסק־דין למתן בקשה בבאר־שבע
דיין. משד. שר־החוץ,

 עורך־הדין באמצעות שהוגשה כבקשתה,
 מכית־המישפט רחל מבקשת שיאון, עמוס

 לכנסת נכחר לא דיין משה בי להצהיר
 המנדט את להחזיר עליו ובי כחוק,

המערך. לרשימת
 הופעתו כי התובעת, טוענת לבקשה ההסבר בדיברי

 אחיזת־ היתה המערך ברשימת דיין משה של
 עשיית ו/או עושק ו/או מירמה ו/או עיניים
 בתצהיר מסבירה, היא במישפט. שלא עושר

 האחרונות בבחירות הצביעה כי לבקשה, המצורף
 המועמדים שכל אמונה מתוך המערך רשימת עבור

 מדיניות למען לפעול התחייבו ברשימה המופיעים
שעה המערך, ברשימת דיין של הופעתו המערך.

׳הפרטיח הפרקטיקה
 היה שכה תאונת-הדרבים חקירת כתום

 ארידור יורם חכר־הכנסת מעורב
 המישטרה החליטה ),2074 הזה״ (״העולם

 ארידור כי שהוכח משום התיק, את לסגור
 שכה תאונה, כאותה אשם היה לא

הולך־רגל. קל נפצע
 לתפקיד ארידור יורם של מינויו אחרי בינתיים,
 אדידור החליט במישרד־ראש־הממשלה, סגן־שר
 שבו עורכי־הדין ממישרד לחלוטין לפרוש

 הוא לו השני שהשותף זה, ׳מישרד שותף. הוא
 . להתפרק אמור היה מילוא, רוני הצעיר הח״כ

 השותפים שני של בחירתם יבשל וכה, כה בין
לכנסת.

־טלוויזיה תחנת
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 שנייה תחנת-טדוויזיה להקים הליכוד כוונת
 הממשלתי המונופול על לוותר מכוונת אינה

זה. רכ-השפעה ככדי־תיקשורת
 פרטית־כביכול שתהיה תחנה להקים מתכוון הליכוד

 יבוא המימון למעשה. ממלכתית שתהיה אך בניהולה,
 מתכוון העיתונות התנגדות את פרטיים. ממקורות

 י על המיסחרית הבעלות מסירת על־ידי לשבור הליכוד
 בידי יהיו שמניותיה ״פרטית״, חברה בידי התחנה

 אובדן על אותם יפצו התחנה שהכנסות כך העיתונים,
מפירסום. הכנסותיהם
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 ■ בו ההגנה וכתב־ שבתב־התכיעה
 הזח■ העולם של האחרון כגיליון פורסמו

מפתיע. לסיום הגיע ),2078(
־ כי־ הדיון פתיחת לפני אחת דקה

 י את לקיים הקברניט של פרקליטו קש
כש־ מייד סגורות. בדלתיים המישפט

 הודה השופט ללישכת הצדדים נכנסו .
■ הילדה אבי שהוא מלא כפה הקברניט |

 אורח*חייה| נגד שהשמיע הטענות מן ן
הדיילת. של *

 שתי־ לחקירה שהתכוננה הדיילת,
 תביעת־ להגיש עתה מתכוננת וערב,

 נשוי שהוא הקברניט, נגד מזונות
לילדים. ואב


