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 ראש־ שד האחרונות נסיעותיו ככל
 החדים מאז לירושלים, מחוץ הממשלה

 המצוייר רופא אדיו נלווה מהצטננותו,
 להגיש והנכון מיוחד, רפואי כציוד

 מיידית רפואית עזרה לראש־הממשלה
הצורך. כמקרה

 לטיפול תרופות לקבל ממשיך עצמו ראש־הממשלה
 העוקבים מציינים לכך׳ קשר ללא בדמו. הסוכר ברמת
 באחרונה כי בגין, של התנהגותו אחר מקרוב

 להתחבק לחלוטין כמעט ראש־זזממשלה חדל
בפומבי. פוגש הוא שבהם האנשים עם ולהתנשק

 מונע■□ המצר■□
ת ס ם כני שראלי י

 מצריים שילטונות כגישת •טינוי חל
 לארצם אשרות־כניסה מתן כלפי

ישראלים. לאזרחים
 המצרים איפשרו עדיין האחרונה לתקופה עד

 עבור העובדים ישראל, אזרחי שהם לעיתונאים
 האחרונים בשבועות במצריים. לבקר זרים, עיתונים

 כאלה. ביקורים גם לאשר חדלו
 מצריות, לשגרירויות כאלה עיתונאים של פניות

 כי נענו למצריים, אשרות־כניסה לקבל בבקשה
 הבקשות את להעביר לא אפילו הוראה התקבלה

למצריים.
 השעה :המצריים הקונסולים הסכרי

 אזרחים דכיקור עתה כשרה אינה
 ככתכי משמשים הם אם גם ייטראליים,

כינדאומיים. עיתונים

אל שר  יעד־ ־ י
גרמני תיירות

 לישראל מגרמניה העממית התיירות תנועת
 אחרי חדש, לשיא הקיץ להגיע עשויה

 ׳כגרמניה הגדולה טיסות־השכר שחברת
 ישראל את להפוך החליטה ״קונדור״,

 שלה. העיקריים מיעדי־התיירות אחד
 לתיירים טיסות־שכר נערכו קודמות בשנים גם

 קונדור, פתחה השנה אולם לישראל. מגרמניה
 הגרמנית חברת־התעופה של חברה־יבת שהיא

 חסר־תקדים במסע־פירסום לופטהאנזה, הלאומית
 זה מסע במיסגדת לישראל. שלה לטיסות־השכר

 מפוארות, חוברות־הסברה מאות־אלפי החברה מפיצה
לישראל. בילעדית המוקדשות

בין [*חלוקת
ת לי חרו ל

 חרות בליכוד, הראשיות החטיבות שתי עסקני בקרב
 הדדיות, האשמות באחרונה מושמעות והליברלים,

 ממלכתיים. ותפקידים מישרות איוש רקע על
 הפכו ״הליברלים כי מאשימים חרות עסקני

 שהם ככך הליכוד״, שד העבודה׳ ,אחדות
 המישרות מרבית את אנשיהם כין מהדקים

 אנשי כעוד ה-־/משלתי כמנגגץ הבכירות
מקופחים. חרות

 וולמו0י ברד■!
רווו מאיסור טו אל ח

 הוציא עבאדי, יוסף רשות־השידור, סמנכ״ל
 והטלוויזיה, הרדיד עובדי לכל הוראה לאחרונה
 שעות אחרי נוספות, בעבודות לעבוד עליהם האוסרת
 בכתב. מפורש אישור ללא ברשות, עבודתם

 החליט כתד־אביב הרדיו עובדי ועד
 הסמנכ״ל. של מהוראתו להתעלם

 מנכ״ל עושה עוד כל כי היא הוועד אנשי טענת
 עריכת כמו האלטורות, ליבני, יצחק הרשות,

 למנוע יכולה הרשות אין פומביים, ראיונות מופעי
חאלטורות. לעשות מהם
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 כי כטענה נעשה הספר פירסום עיכוב
 כיכונסקי, יורם כרצח, הראשץ החשוד

 נגד תכיעות־פיצויים כאחרונה הגיש
 צמרת, אברהם סגן־ניצב ונגד ,המישטרה

 פרשת אתי שחקר הצוות כראש שעמד מי
 להיות הפרשה חזרה ולכן הרצח,

סוב־״יודיצה.
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 30 מלאו שהשבוע נתן, אייכי ספן־השלום

 הכלתי־־מוגכדת־כזמן לשביתת־הרעב יום
 20כ* הצום כחודש כה עד איבד שלו,
ממישקדו. ק״ג

 מינראליים, מים רק אייבי שותה שלו הצום בתקופת
 וחוקן מחזור־הדם להמרצת עיסוי יום מדי מהבל

 אובדן- למרות בגופו. שהצטברו הרעלים להוצאת
 תקין אייבי של בריאותו מצב יחסית, הרב המישקל

מלאה. כמעט גופנית פעילות לו ומאפשר זה, בשלב

 הפרעונים
ם איום רי ב ד מ

 בטלוויזיה, העולמי הגביע באולפן הפרשנים שני
 לבקוביץ, ואמציה שפיגלר (״מוטל׳ה״) מרדכי

את וסוקרים הצופים קהל אל ערב מדי המדברים
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 ישראל ;כהרת של ¥לכדורגלךהפאד

 המשחק שסיגל, גיורא לשעבר,
 מיקצועי ככדורגלן האחרונות כשנים ::
 שלו. האט לקבוצת יצטרך לא בצרפת, :::

 הקרובה. כעוגה תל״אגיב, מכבי
 אחדי ארצה לחזו* התכוון שפייגד

 תפ!סד ליון״, ״אדדימפיק שקבוצתו, ו
 הלפני* המקום את האחרונה כעונה
 הראשונה. הצרפתית בלינה אהרון
 כי לשחקנים הודיעו הקבוצה מנהלי

 לקצץ עליהם יהיה זאת כעיקכות ::
שלא ומי כמחצלת, במשכורדתיהט

 נופפת, שנה :ופת,:
 הקבוצה כשירות לשחק להמשיך

משכורת.בחצי־ ?:הצרפתית,

בארגנטינה, הנערכים בכדורגל העולמי הגביע משחקי

■פרוש דעי1מ
ל הו ר ת מ 50ה־ חגיגו

 מראש- יבקש מודעי, יצחק שר־התשתית־וד,אנרגיה,
 הממונה כשר מתפקידו אותו לשחרר הממשלה

 האסון בעיקבות המדינה, של 30ה־ חגיגות על
 הראלה בתו כאשר שבוע, לפני מישפחתו את שפקד

בתאונת־דרכים. ניספתה
 :השיבעה כתקופת השר אמר למקורביו

 ז בחגיגות עכשיו להתעסק יכול אני ״איך
״ :ץ הכללית ולשימחה לי מה

המ^יא1 ידיד
ת שווה א

 את ראש־הממשלה מקורבי גילו באחרונה רק
 היה מי :בגין של ביותר השמורים הסודות אחד

 שווה יצחק הד״ר את להציע לניסיון־הנפל אחראי
 המדינה. לנשיאות כמועמד

 לכגין, כיותר המקורבים אנשים לדיברי
 ח״כ בשעתו שהיה מי אצל הרעיון נולד

 שכונת־התיקווה. איש ידיד, מנחם חרות,
 השר בפני שווה של שמו את שהעלה ידיד זה חיה

 אשר לבניו, ההצעה את העביר וזד, לנדאו, חיים
 והניח ולנדאו ידיד של בהמלצותיהם הסתפק

 לבסוף שהורחק — המועמד על קלפיו את
דעת־הקהל. בלחץ

 לא מישרדלהמישפטים הוראות על־פי
 שנכתב ספר זה כשלב לפירסום אושר

הדר. רחל החיילת של הירצתה פרשת על
 ברוך המישטרה, מפכ״ל של עוזרו כתב הספר את

 והמישפט החיילת רצח בתקופת אשר לשם,
 שר־המישטרה של עוזרו היה בעיקבותיו, שהתנהל
 לצאת אמור שהיה בספר, הילל. שלמה לשעבר,
 עידנים, אחרונות, ידיעות של הספרים בהוצאת
 בחקירות הקשורים חדשים גילויים כמד, כלולים

המדינה. את בשעתו שהסעירה בפרשה, שנערכו

 דיטאוייי !*!*■בצע
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 קפץ לישראל המוברח החשיש מחיר
הוכ ובאחרונה האחרונים בחודשים

 שלושה לפני כשוק מחירו לעומת פל,
 החשיש כמחיר העלייה חודשים.
 בתוצאה המומחים, לדיכרי נגרמה,
 השתלטות ליטאני״. מ״מיכצע ישירה
 במעט חסמה דרום־לכנון על צה״ל

 העיקרי נתיב־ההכרחה את לחלוטין
 נסיגת עם עתה, לישראל. החשיש של

 לחידוש מצפים מדרום־לכנון, צה״ל
המחי ולירידת זה כנתיב ההברחות

רים.

בינחהם. מדברים אינם
 אחרי לטלוויזיה, כפרשן הוזעק שפיגלר
 שהגיעו אחרי המשחקים, תחילת

 הפרשנות רמת על תלונות לטלוויזיה
 ומלוויהם הישראלים השדרים של הנמוכה

 לקבל ך צר היה כך לשם בארגנטינה.
 מראש עימד שסיכמו מגלי־צה״ל, אישור

המישחקים. כתקופת שלהם הפרשן ישמש כי
 לשתף אילצו העולמי הגביע לאולפן צירופו אולם

 אמציה הנועד, נבחרת מאמן עם בפרשנות פעולה
 עימו. מדבר אינו אישית יריבות שבגלל לבקוביץ,

 להבדלי־הדיעות הסיבות אחת גם כנראה, זוהי,
השניים. של בפרשנויותיהם

ף111 עיתונאי
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 על-ידי גנזך דונביץ, נתן ״הארץ״, עיתונאי
 כי על העיתונאים אגודת של האתיקה ועדת

 ידין ייגאל הפרופסור על מאמר פירסם
 עם קודם־לבן לשוחח מכלי ושומרי-ראשו

ידץ.
 יצחק לוי מעריב עיתונאי בהרכב האתיקה, ועדת

 עמיקם יאיר אחרונות ידיעות עיתונאי הירושלמי,
 ד״ש, איש זמיר (״צביקה״) צבי (מיל.) והאלוף

 לא דונביץ כי קבעה הציבור, כנציג ידין, של מיפלגתו
 הזה בהעולס זה בעניין פירסום על להסתמך יכול
 שהוועדה מבלי וזאת ידין, את לשאול עליו היה וכי

 בהעולם שהתפרסמה הידיעה אמיתות את הכחישה
 שומרי־ראש. לו למנות ידין של בקשתו בעניין הזה

 החלטות את לאשר החליטה העיתונות מועצת מליאת
 לפרסם שלא לעיתונאים הורתה אולם האתיקה, ועדת

ההחלטה. את
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