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 בעת וייצמן, עזר שר־הביטחון, של ההתפטרות איום

 מארצות־הברית ראש־הממשלה עם הטלפונית שיחתו
 שלו הראשון איום־ההתפטרות היה לא שעבר. בשבוע
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 של מועמדותו את ראש־הממשלה יסיר אם גם
 אם וגם המדינה, נשיא לתפקיד שווה יצחק הפרופסור

 נבון יצחק ח״ב של מועמדותו בעד בכנסת רוב ייווצר
 את להציג להצעה בחיוב ייענה נבון אם ספק —

לתפקיד. מועמדותו
 סרוכו כי טוענים, נבון שד ממקורביו כמה

 נובע אינו בה עד מועמדותו דהצגת להסכים
 מרצון או כהתמודדות, ייכשל פן מחשש רק

 קשור לטענתם, הקואליציה. מועמד להיות
נבון. שד אישייפ-פרטייב כנימוקים הסירוב
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 את מבטל היה לא שרון אריאל שר־החקלאות אם גם
 מאורעות בעיקבות לגרמניה, השבוע לנסוע תוכניתו

 היתה זו נסיעה אם ספק האחרונה, השבת של הדמים
הפועל. אל יוצאת
 עומדים שהם לאריק הבהירו שדים כמה

 אישור ננד הממשלה כישיבת להצביע
 הציבורית הביקורת כנדל לגרמניה, נסיעתו

 שרי־הממשדה בנסיעות האינפלציה עד
לחו״ד.

 השיווק שיטות את לבדוק — המוצהרת נסיעתו מטרת
 מוצדקת. להם נראתה לא — בגרמניה אגרגסקו של

 של אישור טעונה לחו״ל שר של נסיעה שכל כיוון
 אריק של שנסיעתו אפשרות קיימת היתה הממשלה,

 את שביטל בכך כזו, אפשרות מנע שרון תאושר. לא
ביוזמתו. הנסיעה
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 של כדלית שכיתה כי נראה זה כרגע
 ברדיו היומיים, בעיתונים ישראל עיתונאי

 באפריל, 1כ־ להתחיל האמורה ובטלוויזיה,
 נציגי כין האחרונה כפגישה כלתי-נמנעת.

 כי הפתכר, המו׳׳לים לבין העיתונאים איגוד
 הצעה כל להציע מוכנים אינם המו״לים

 לקבל העיתונאים שד תביעתם מול נגדית
 .100$ככ־ המסתכם כשיעור תוספת־שבר

 עליית בין סטאטיסטית השוואה כי טענו, המו״לים
 של הריאלי שכרם עליית לבין במשק המחירים

נראה עתה תוספת־שכר. כל מצדיקה אינה העיתונאים

 למצוא כדי למו״מ, ייכנס יחסי־העבודה על הממונה כי
הצדדים. בין פשרה  המו״דים של הקשוחה עמדתם נוכח אולם,
 עלולה שבועיים תוך בי להניח, סביר

 וללא עיתונים ללא עצמה למצוא המדינה
וטלוויזיה. רדיו שידורי
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 חוק על עבירה ולטשטש להעלים כניסיון
 ח׳׳כ הסתבך חברי־הכנסת שד החסינות

שקרים. כמסכת אולמרט אהוד
 כי לראשונה, )2114( הזה העולם גילה שעבר בשבוע
 ח״כ משתמש החסינות, בחוק 14 לסעיף בניגוד

 מיסחריים, במיסמכים ״חבר־כנסת״ בתואר אולמרט
 הפרטיים. עסקיו במיסגרת
 פירסום את למנוע כדי לחצים שהפעיל אולמרט,
 תחילה טען ובטלוויזיה, אחרים בעיתונים הפרשה

 והונאה״. ״זיוף הוא זו עבירה המוכיח המיסמך כי
 מזכירה,״ של ב״טעות מדובר כי התנצל אחר־כך
 שנערכה בפריצה נגנב המיסמך כי האשים ולבסוף
 דודאי. דויד שותפו־לעסקים, לדירת

 קבוצת עם זיכרון־דברים חתימת בעת השבוע,
 להשקיע אולמרט שיכנע שאותה אמריקאית, משקיעים
 הודו לתיירים, פרטי בית־חולים של בפרוייקט

 המרשיע המיסמך כי בגלוי, אולמרט לפני המשקיעים
 העתק הינו ונגנב״, ״זוייף כי לגביו טען שהוא

 בארצות־הברית לידיהם מסר שהוא המקורי המיסמך
מזרחי. בצלאל למלונאי אותו מסרו והם
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 קציני״המילו- 340 מיכתב כעיקבות
 מנחם דראש־הממשדה שנשלח אים
 לו קוראים שבו שעבר, כשכוע בגין

ה סיכויי את לתחמיץ שלא הקצינים
 התנחלויות על התעקשות כגדל שלום

 גופים מתארגנים הכבושים, כשטחים
 מיב־ דמישדוח נוספים בלתי״פוליטיים

לכגין. דומים תכי־מהאה
 מיב־ דקכד בגין עשוי הקרוב כזמן

 שעליהם דומה, כרוח הכתובים תכים
 של מקבוצה אנשים, מאות חתומים

ההתייש זירמי מכל קיבוצים אנשי
 עולים שד גדודה מקבוצה וכן בות

לארץ. האחרונה כעת שעלו חדשים

 שד כמטה־הארצי גם הוחלט השבוע
 הוא המטה שד קצין־חקירות כי המישטרה,

 אודמרט נגד ■מזרחי של בתלונתו שיטפל
זו. בפרישה
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 שר- את לתבוע עשוי סבידור מנחם ח״כ
 של ככית־הדיז ארליך, שימחה האוצר

 מייד דיבה, הוצאת עד הליברלית המפלגה
מחוץ־דארץ. שיחזור אחרי

 המיכתב כי בשמו, טוענים, סבידור של בני־מישפחתו
 חברי־הכנסת לכל עותקים עם לסבידור ארליך ששלח

 הוצאת־דיבה, מהווה )2114 הזה (העולם הליברלים של
 תוך בכתב, סבידור לפני יתנצל לא ארליך ואם

 הה״כ אותו יתבע הכנסת, לחברי עותקים מישלוח
לדין־חברים.

 כלל כי בתגובה, אמר, ארליך של ממקורביו אחד
הח״כ. לפני להתנצל השר בדעת עולה לא
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 פינסקר, חגי הרדיו, מנהל כי טוענות עקשניות שמועות

 — בבי־בי־סי מישרה ולקבל הרדיו את לעזוב עומד
הבריטי. השידור שירות

אודם אדה, שמועות מכחיש עצמו ■פינסקר

 ארבעה כת גיחה החודש ערך הוא כי נודע
 ראשי עם נפגש שם ללונדון, ימים

 להעסקתו באפשרויות עימם ודן ה״כי־כי־סי״
בלונדון.
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 את להשוות הציוני, בקונגרס שהתקבלה ההחלטה
 ביהדות והרפורמי הקונסרבטיבי הזרמים של מעמדם
 לחינוך הנוגע בכל האורתודוכסית התנועה למעמד
 העולמית, הציונית התנועה על״ידי המוענק היהודי
 ראש־הממשלה בין ולמשברים לחיכוכים לגרום עלולה
 ואגודת־ישראל. המפד״ל לבין בגין מנחם

 אחר למלא ראש־הממשלה על תקשה ההחלטה
 אגודת־ישראל עם הקואליציוני בהסכם התחייבויותיו

 בלבד. ההלכה פי על בגיור להכרה ביחס
 מראש■ המפד״ל אנשי יתבעו שני מצד

 ההחלטה לביטול לפעול הממשלה
 משכרים ינצלו הם בקונגרס. שהתקבלה

 ללחוץ בדי בקואליציה כעתיד שיווצרו
זה. כנושא בגין עד
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 הישראלית, הטלוויזיה של ושדרן־הספורט המפיק
 אליפות במישחקי נכבד בתפקיד יכהן גילעדי, אלכם

 הוא בארגנטינה. השנה שייערכו בכדורגל העולם
 מדינות לכל שישודרו הטלוויזיה, שידורי כל על יפקח

 במיסגרת אוסאריו, בעיר שיערכו מהמישחקים אירופה
התחרויות.

 הטלוויזיה צוות ראש לשמש אמור היה גילעדי
 אליפות של מישהקי־הגמר את שיכסה הישראלי,

בארגנטינה. בכדורגל העולם
 האירופי השידור איגוד של פנייה בעיקבות

 צוקרמן ארנון הטלוויזיה מנכ״ל הסכים
 גלעדי של הטובים שירותיו את להשאיל
 מפיק־מפקח כתפקיד שיכהן כדי לאיגוד,

 מאוסאריו. לאירופה הטלוויזיה שידורי על
 הישראלי הצוות כמפיק גלעדי שד מקומו את

 ויורם שילון דן יימנו שעימו בארגנטינה,
אלרואי. יהואש יתפוס ארבל,
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 באחרונה גילו המישטרה של המרכזי המדור אנשי
 המוסוות מכוניותיהם, את בקלות מזהים עבריינים כי

 למדו העבריינים כי הסתבר רגילות. אזרחיות במכוניות
 סטיישן, קורטינה מסוג מרביתן אלה, במכוניות להבחין

 ועל־ בירכתיהן שהותקנו מפלסטיק מחזירי־האור פי על
 למושב סמוך בהן, המותקנות מנורות־הקריאה פי

הנהג.
 נורות־הקריאה כהסרת הוחל אלה בימים

 מחזידי־האור ובהחלפת המדור, ממכוניות
 מנייר העשויים כמחזירי-אור מפלסטיק

זה. מסוג אחרת מכונית ככל כמו זוהר,
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 מייקל האמריקאי מפיק-הסרטים

 פירק שהקן־הק-לנוע של (כנו דאגלס
 את גם השאר כין שהפיק דגלאס),

 ה■ ״קן האוסקארים עטור הסרט
 חייו על סרט להפיק עומד קוקיה״,

 לתפקיד נתן. אייכי ספן־השלום של
 (״מילכוד אלן השחקן מיועד הראשי

דמותו את כסרט שיגלם ארקין, ״)22 ד•! <■ 1 1*4 י ז* ■ו 11 אן1 1 י• ^
 ואת בארץ, יצולם הפרט אייבי. של

 רוני המפיק יספק שירותי־ההפקה
יעקב.

 כתקופה אייכי, של מחייו אחד פרק
 טייפ-השלום, כתואר עדיין נשא שכה
ה פירטו זה .היה כסרט. הונצח ככר

 ״כל זוהר, אורי הבמאי של ישראלי
 שנים 11 לפני שצולם מלך״ ממזר
 של הראשונה טיסתו אחרי אהת שנה

למצריים. אייבי


