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 שגוייסו המילואים חיילי בין שוררת רבה התמרמרות
 ההיאחזות את ולאבטח לשמור כדי במייוחד

 היחידה ההתנחלות היא שילה בשילה. ״הארכיאולוגית״
 את מאבטחים אינם שאנשיה ובשומרון ביהודה

 מופקדת מילואים חיילי של מייוחדת ושמחלקה עצמם
תה. אבטח על

 את להסיר צה״ד שילטונות גיסו כאשד
 את ולשחרר משילה הצבאית האבטחה

 קול המתנחלים הקימו המילואים, חיילי
 כנושא הממשלה של הרגישות כגלל זעקה.

 השמירה גוש־אמונים לאנשי הובטחה זה,
 המיסים למשלם העולה צה״ל, של הצמודה

בסכום־עתק.

 משווה ישראל, ממשלת כקשת לפי
 הרשימות את האמריקאי מישרד-ההגירה

 בנות• אשרות כעלי שמדת עם הישראליות
 הישראלים לגירוש צעדים נוקט והוא תוקן!,

 כארצות־הכרית השוהים הרכים
רשות. ללא

 זה ישראלי־אמריקאי ״מיבצע״ של ההצלחה סיכויי
 החומריים המאמצים שאר כל כמו קלושים,

 המהגרים אלפי מאות להחזרת ו״האידיאולוגיים״
 הרשומים הישראלים של המכריע הרוב :מישראל

 אזרחות או תעודות־תושב קיבל כבר בקונסוליות
 כך על להודיע טרחו לא מרביתם אך אמריקאית,
הישראלים. לשילטונות

ל ; ת ע ס י נ כ
ם רי ל תיי א ר ש לי

ם שי א ל כ כ
 מאתיופיה, כאחרונה שהגיעו ידיעות

 ככני המבוצע שיטתי טכה על מופרות
 עצמב את הרואים הפלאשית, הערה

 ומלכת■ עשרת־השכטים מצאצאי כיהודים
שכא.

 ניכר חלק פלאשים. אלף 25כ־ כיום חיים באתיופיה
 כפריהם. שוכנים שבהם ההרים מאיזורי נמלט מהם

 השלטת הכת צבא בין קרבות איזורי שהפכו
 מצבא ימניים מורדים של יחידות לבין באתיופיה

לשעבר. הקיסר
 הם שם אדיס־אבבה, בבירה, התרכזו הפליטים

 על-ידי נרדפים כשהם ברחובות, חסרי־כל מתגוללים
 על־פי גם־יחד. העיר תושבי ועל־ידי השילטונות

 פלאשים כחמישה יום מדי נרצחים הידיעות
 יפעלו שהשילטונות מבלי אדיס־אבבה, ברחובות
מעשי־הרצח. להפסקת

 כישראל החיים הפלאשית העדה כני
 היהדות וראשי המדינה שתיקת על זועמים

 דעת־ את לעורר ומתכוננים העולמית,
 לפעולה וכעולם כישראל הקהל

הטכה. להפסקת
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 מועמדותו לגבי יועלה כלתי־צפוי מיכשול
 למישרת שוראקי אנדרי הפרופסור של

המרינה. נשיא
 כמועמד כיום נחשב אומנם שוראקי הפרופסור

 בגין מנחם ראש־הממשלה על־ידי ביותר המועדף
 לחקור יתבעו שונים חוגים אולם הרמה, למישרה
 כדי בה יש שלדעתם הפרופסור, של בעברו פרשיה
 הנשיא. לכהונת כמועמד אותו לפסול

 הפרופסור, בי בטענות הוא המדוכר
 הוא כיותר הגדול הספרותי שמיפעלד

 לצרפתית, והכרית־החדשה התנ״ך תירגום
 היהודית מהדת פרישה סן! על כעכר עמד

לנצרות. והצטרפות
 הדתיים, בחוגים מהלכים עתה לה המוצאת הטענה,

 ומקורביו, הפרופסור על־ידי בתקיפות מוכחשת
 של לבחירתו התנגדות, לעורר עלולה היא אולם

 אפילו ואגודת־ישראל, המפד״ל מצד בעיקר שוראקי,
ממשלתי. במשבר איום תוך
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 ראשי בין ביחסים באחרונה נוצרה רבה מתיחות
 לבין ומקורביו ראש־הממשלה כולל החרות, תנועת
 ארליך שימחה בליכוד, הליברלית החטיבה ראשי
דולצ׳ין. ואריה

 מקרבים הרות ראשי כי חושדים הליברלים
 במו מאנשיהם, במה כמתכוון כאחרונה

 וח״כ מודעי, ויצחק ניסים משה השרים
 כדיעותיהם הידועים גרופד, פסח

 — אלטרנטיווה לכנות כמטרה הקיצוניות,
 להנהגה — לאופוזיציה מילת-תחלין!

 ׳הליברלית. כמיפלגה הנוכחית
 שימחה ושר־האוצר, ראש־הממשלה שבין ביחסים גם

 שהיה למה בניגוד רציני. צינון באחרונה חל ארליך,
 הליכוד, ממשלת לכהונת הראשונה בתקופה מקובל

 בדיונים ארליך את לשתף עתה מרבה בגין אין
 בין והטלפוניות האישיות השיחות גם המצומצמים.

 אינטימיות. ופחות תכופות פחות נעשו השניים
 שיל נימה כגין משמיע פנימיים כחוגים
 ארליך של אי-הצלהתו בלפי ביקורת
 הידרדרות הגורמת הכלכלי, כמישור

הממשלה. בתדמית
 נשמעות בליכוד האלה החטיבות שתי עסקני בקרב

המתוחים. ביחסים והקצנה הסלמה על הדדיות, האשמות
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 ומעשי־ הפיגועים בגל המשמעותית העלייה למרות
 והמישטרה הפנים במישרד עתה דנים החבלה,

 המישמר של ובהיקף בתקציב משמעותיים בצימצומים
האזרחי.

 כתקציב האפשר ככל לקצץ היא המטרה
 כין יהס כל שאין המי־שמר, של המנופח
 בהפעלתו, הכרוכות ההוצאות לכץ יעילותו
 למישטרה, משאכים להפנות על־מנת

כפשיעה. הלחימה הגכרת לצייד

 אשרות־כניסה הוצאת הליכי את החמירה מכסיקו
 שתי בין היחסים מהידוק כתוצאה לישראלים,

 לישראל, הידידותיות המדינות כל המדינות.
 אוסטרליה, כמו מישראל, להגירה כיעדים המשמשות
 שוב, נתבקשו, וונצואלה מכסיקו קנדה, ניו־זילנד,

 תושבים כניסת על להכביד ממשלת־ישראל, על־ידי
לשטחן. ישראליים  כניסתם קצר זמן לפני עד שהתירה קנדה,

 אמריקאיות אשרות כעלי ישראלים של
 ישראלי מכד עתה תובעת בנוודתוקף,

מבקר הוא אם אפילו באשרה להצטייד

ת ד ט ש מי פ
 לחקירות׳ המחלקה קציני

 כ ישראל, מישטרת של
 מד זיגד, בנימין ניצב

כמו׳ שסודות העובדה
 שותפים שלהם לקה,
 ז קצינים, שה
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 מהם איש !י
הסודות, את

 של הטלפון לקווי ציתות
 . נוהגים זה מחשש כתוצאה
 את לנהל באחרונה ההונאה מהדקת

 ציפן באמצעות שלהם שיהות־הטדפון
 לזהור או להזדהות מבלי כרמזים, או

משוחחים הם שעימו האיש את
!דת
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 מישטרת־ אל מיברק עבור מייוחד בתשלום תייר,
 הטיפול כי המבקשים את ומזהירה הוונצואלית, הזרים

חודשים. לשישה שבועות שישה י בין יימשך בבקשה
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 קופת־חזלים מנכ״ל של כני־מישפחתו
 עונש המרצה ידלין, אשר לשעבר,

 לפנות עשויים שוחד, נטילת על מאסר
 המדינה נשיא ואל ראש־הממשלה אל

 מטעמים חנינה לו להעניק כבקשה
 שהוענקה להנינה כדומה רפואיים,
כן־ציון. ליהושע

 של כני־מישפהתו שערכו ביקור כעת
 נדהמו הם שעבר, כשבוע כבלא ידלין

 ככית־חולים. מאושפז הוא כי לגלות
 סוכל שממנה המחלה מהי ברור לא

 טוענים המישפחה כחוג אולם ידלין,
 העלולה קשה, כמחלה המדובר בי

 להיות ימשיך אם חייו את לסכן
הכלא. כמיסגרת מאושפז
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 כל את הכוללת הקיבוצית, התנועה ברית ראשי

 לרכוש הצעה שוקלים במדינה, הקיבוציות התנועות
 מיספר נתן אייבי של השלום קול מתחנת־השידור

 של לתחנת־שידור להופכן כדי יומיות, שעות־שידור
הקיבוציות. התנועות
 להפעלת בקשה לממשלה הגישה הקיבוצית התנועה

 רישיון שיתקבל עד אולם עצמאית. תחנת־שידור
 רב. זמן לחלוף עלול בכלל, אם כזו, תחנה להפעלת
 תחנתו את לנצל הרעיון הועלה כך משום

 על־מנת ניסיוניים, לשידורים נתן אייכי של
 הקרקע את ולהכשיר הצוות את להכין

לכשתקום. העצמאית, לתחנה
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 במיבצע פתחו בארצות־הברית הישראליות הקונסוליות
 מספקות הן לישראל: יורדים להחזרת מייוחד

 הרשומים ישראליים אזרחים של מעודכנות רשימות
האמריקאים. ההגירה לשילטונות אצלן

 המערך, פירוק למען התנועה ראשי פעילות
 בתנועה בפילוג לאיים במטרה — מתארגנים

 נפרדת. תנועת־מושבים ובהקמת
 עשוי הוא ממשי, יהיה זה שאיום כמידה
 ראשי שד הפרישה כוונות את למנוע

 כדי ממיפלגת־העכודה תנועת־המושכים
 בראשותו חדש פוליטי לגוף להצטרף

דיין. מיטה של
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 רוני בלבד, אחת שנה במשך אל־על סמנכ״ל שהיה מי
 טדי ירושלים עיריית ראש של עוזרו פיינשטיין,

 ולבני לו על, מאל־ החיים לכל כרטיס קיבל קולק,
 בחברה. עבודתו את שעזב אחרי מישפחתו,

 ולבל לאשתו דפיינשטיין, מבטיח זה כרטיס
 חופשית שנתית טיסה מילדיו אחד

 חייהם. ימי לכל ב״אל-על״
 לכל כזה כרטיס להעניק החברה נוהגת בדרך־כלל

 שנים, 11 לפחות באל־על ששירת אחרי שלה עובד
 שנת־עבודה אחרי אותו קיבל פיינשטיין כאמור, אולם
בלבד. אחת


