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ר ש״ פז ו״צמן..בעוו
 בהתפטרותו רוצה אינו בגין מנחם ראש־הממשלה

 מהממשלה. וייצמן עזר שר־הביטחון של
 התפטרותו עלולה בגין, של מקורביו הערכת לפי
 התפטרות את מייד אחריה לגרור וייצמן של

 בממשלה לכהן להמשיך יוכלו שלא ד״ש, שרי
 תשמיט זו פרישה זייצמן. של בעמדותיו שתמכו אחרי

 פירוקה. את ותגרום לקואליציה מתחת הבסיס את
 של ■התפרצותו עד בגין שד תגובתו
 הנראה. בכד תתבטא. כלפיו וייצמד

 צעדיו. ובהצדת חייו במירור
 של וצעדיו החלטותיו על מעתה יפקח בגין

 שעשה כפי מפורט, דיווח ממנו יתבע שר־הביטחון,
 הסכמתו על הסברים שביקש בעת השבוע,

 שכם לעיריית גנרטורים רכישת לאפשר וייצמן של
 לירדן. שהוגלו נכבדים והחזרת

 וייצמן את מלשתף בגין יימנע שני מצד
 מצומצמים, ובדיונים בהתייעצויות

השפעתו. את להמעיט במטרה

 השתתפותה בעיקבות רדגרייב, ואנסה הבריטית
 הקונסוליה אנשי פלסטיני. בסרט־תעמולה

 ותסריטאים מפיקים במאים, על להשפיע מנסים
 להעסיק ולא פעולה לשתף שלא הוליוודיים

 ״אוסקר״. בפרס השנה שזכתה השחקנית, את
 רדגרייב .פתחה זה מסע על בתגובה

 ישראל. נגד חדש במסע־תעמודה
 מתשעים יותר בה עד החתימה היא

 הצעת־ עד בריטיים ושחקניות שחקנים
 ישראל את להחרים הקוראת החלטה,
 וטכנאים במאים שחקנים, עד ולאסור

 סרטים בהפקות להשתתף בריטיים
כישראל. הנערכות בינלאומיות,

 באיגוד־עובדי־הקולנוע כבר קיימת זו מעין החלטה
 דרום־אפריקה. לגבי בבריטניה

 השחקן של בראשותו האמריקאי, השחקנים אירגון
 מישראל, יורד שהוא ביקל, תיאודור היהודי

 המוצעת ההחלטה נגד בניסיונות־שיכנוע פתה כבר
הבריטי. באיגוד

תרון עידוד ־ הפי
ת ר ערב■□ הגי

 תוכניותיו את אימצה ככירה אישיות
 להגנה הליגה מנהיג בהנא, מאיר הרב של

 הערכים לבעיית הפיתרון לגבי יהודית,
ישראל. של •טילטונה תהת הנמצאים

 האישיות הציגה באחרונה, שנערך סגור בכנס
 והשטחים. השלום בנושא דיעותיה את הבכירה

 שלום ייכון לא לעולם היה: דבריה עיקר
 אינה שישראל משום למדינות־ערב, ישראל בין

 ביטחוניות, מסיבות לעצמה, להרשות יכולה
 הכבושים. השטחים החזרת את

 למניעת כיותר הסביר הפיתרון דפיבך־,
 שילטון שתחת הערכים, של הפיכתם
 הוא הוא לרוב, ממיעוט ישראל,

אחרות. למדינות להגירתם וסיוע עידוד

א ל נועצו ל ״ ס ט מ ר ב
ר ש ק ב

ת סי תו ״ □ ל שלו ,,ה
 שר־החוץ כי וייצמן, עזר שר־הביטחון, של גילויו
 ממשלת ראש סגן עם בפגישתו הביע דיין משה

 — אל־טועמי חסן הנשיאות, לענייני מצריים
 בירושלים אל־סאדאת הנשיא של ביקורו לפני שנערכה

 שמחזיק שדוודהתעופה על לוותר נכונות —
 תחילה שנועץ מבלי וזאת בסיני, צה״ל

זה. מסוג היחידי הגילוי אינו — בשר־הביטחון
 (מיל.* רב־אלוף לשעבר, הרמטכ״ל

 לא־מככר גילה גור, (״מוטה״) מרדכי
 ראש־הממשלה שניסח תובנית־השלום, בי

 לראשונה גילה פרטיה ושאת בגין, מנחם
 קארטר, ׳ימי ג ארצות־הכרית לנשיא
 התייעץ שאיש מכלי היא אף הוכנה

 שהתוכנית למרות וזאת — עימו
 צורכי־הכיטחון עד לענות כביכול, נועדה,

ישראל. של

ת רו רי שג מונעת ה
מאסיר■□ ספר■□

 כבתי־ הבלואים ישראליים, אסירים
 לקבל יכולים אינם כגרמניה, הכלא

 לקריאה. עיכריים ספרים
ה הישראלים שד וידידיהם קרוביהם

 להם לשלוח נהגו כגרמניה כלואים
 כתי־ כתוכות לפי כעיכרית, ספרים
 ש־ מכיוון כלואים. הם שבהם הסוהר

 אינם כגרמניה כתי־הסוהר שידטונות
 כעיכרית, השולט מתורגמן מחזיקים

 ליעדם הספרים העברת את היתנו הם
 בבון הישראלית שהשגרירות כרף

 שלא ותתחייב הספרים על תעבור
 מידע או סודי חומר כל בהם יהיה

 בצופן. המועבר אחר, חשאי
 על לקבל מובנה היתה לא השגרירות

 מכף ובתוצאה זו, מעין אחריות עצמה
לשולחיהם. הספרים כל הוחזרו

עס בג■! כו
ת 111 עת ה על

 הישראלית העיתונות כל כימעט של התייצבותה
 בעיקבות וייצמן, עזר שר־הביטחון של לצידו

 בישיבת־הממשלה לו שהיה הקולני העימות
 ושרי־הממשלה ראש־הממשלה עם שעבר בשבוע

 דאש־הממשלה של רוגזו את עוררה האחרים,
 ושעקב מושבע קורא־עיתונות שהוא בגין, מנחם
 זה. בנושא בעיתונות הפירסומים כל אחרי

 לישכת אנשי החלו מכף כתוצאה
 שלהם הדובי את מפעילים ראיט־הממשלה

 דיטכנע במטרה הישראלית, בעיתונות
 המדיניים והכתבים העורבים את

 את ולגייס בגין, שד עמדתו כצידקת
בו. תמיכתם

יער ייעקר
ת ב ח ר ה ת ל לו ח תנ ה

 עצי־אורן יער של דונם לאלף קרוב
 תתממש אם לעקירה, צפויים בשומרון
 נוספים שטחי־קרקע להקצאת התוכנית

קרני־שומרון. להתנחלות
 פרטיות, קרקעות הן באיזור הקרקעות שמרבית כיוון

 בהפקעתן, להסתבך רוצת אינה והממשלה
 הנטוע הסמוך, יער־האורן עצי את לעקור הוצע

 השטח את למסור במטרה ממשלתית, קרקע על
לעיבוד. למתנחלים

■ערער 1הנהי ״העולם
 הרשעתם על יערערו הזה״ ״העולם עורבי

 ח״כ נגדם שהגיש פלילי כמישפט
 בתד־אכיב, השלום ככית־מישפט גוף עקיבא
 בנסיעותיהם שטיפלה כתבה עם כקשר

חכרי־כנסת. שד
שבועיים. בעוד גזר־הדין, מתן אחרי יוגש העידעור

ס □ואטור ב ל הו ל ג  ב
תו כ פי ל ת א ר ש בי

 ישראל, אוהד הרפובליקאי, הסנאטור של מפלתו
 ניו־ג׳רסי במדינת המוקדמות בבחירות קייס, קליפורד

 האמריקאי־ערבי הלובי של נוסף ניצחון מסמלת —
 שהציב חדש, יעד בהשגת בארצות־הברית

 להכשלתם וניסיון הדרך חסימת לעצמו:
 ישראל, מידידי וחברי־קונגרס סנאטורים של

 .1978 בנובמבר שיתקיימו בבהירות
 מתומכיה אחד היה קייס הסנאטור
 הפסיד הוא בגין. ממשלת של הנלהבים

 להגן, שניסה אחרי כסנאט מושכו את
 עמדותיו על שלו, כמסע־הכחירות

הפרו־ישראדיות.

ת מסע צ פ ה ל
ב יתהעי ״ ה ר א ב
 בארצות־ העיברית השפה הפצת לחידוש במאמץ
 העיברית להסתדרות חדש מנכ״ל מונה הברית

במילחמת־העולם עוד שנוסד אירגון באמריקה,
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 ב״אד־על״ לפרוץ עלולה שערודיה
על דיילים של ממחאתם כתיצאה

 דד כסידרי־העכורה התערבות־מכהיץ
מת־ הריילים לטענת שלהם.--------  פנימיים

ש ערב
מכר,

ההכרה, הנהלת אצל לשעבר
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 בטיסות, מרכה שר־דשעכר שאותו ?;
לוח־הטיסות את למעשה קובע הוא

 לטיפות מסויימת דיילת להציב.־״*׳
כיוון להו״ל. לטוס עומד הוא
למעשה קובע

עימה לבדות גם זוכה דיילת, אותה שד
—........—  כהופשות־המנוהה בהו״ד

לטיסה. טיסה כין
 לשר־ זה כנושא פנייה שתהיה ;כן

התחבורה.

►

 בן־צבי ויצחק בן־גוריון דויד על־ידי הראשונה
שם. שהותם בעת

 האחרונות בשנים שגווע האירגץ, כמנכ״ל
 מונה כל'פעילות, למעשה ניהל ושלא
כניו־יורק. ״הארץ״ סופר שמיר, שלמה

 לאור מוציאה באמריקה העיברית ההסתדרות
 כיום המופיע ביותר הוותיק העיברי השבועון את

 צימצמה הארכאית שעריכתו הדואר, בעולם,
 שמיר מתכוון עתה קוראיו. מיספר את

 דוברי־העיברית ביטאון השבועון את להפוך
בארצות־הברית.

1' ״לייקר״
ס טו ל ת א ר ש לי

 שפרצה לייקר, הבריטית טיסות־השכר חברת
 מבריטניה שהנהיגה המוזלות בטיסות חדש עידן

 של קו לפתוח מתכוונת לארצות־הברית,
הקרוב. בקייץ לישראל טיסות־שכר

 בכך מותנית בישראל החברה פעילות
1ישראלים. נוסעים גם להטיס לה שיורשה
ס בגין ר 5 ח 0

ב ונסה ״ ר ג ד ת ר א ר  קו
ס רי ת ת ת ל אל א שר י

 עומדת, בלוס־אנג׳לס הישראלית הקונסוליה
השחקנית נגד מסע־ההחרמה מאחרי הנראה, ככל

ר עציס ק י דו ל ן ד
 ■ הקרן־הקיימת לפניית נענה בגין מנחם ראש־הממשלה

 עצים חמישים לנטיעת כסף סכום ותרם
 דויד רב־אלוף לשעבר, הרמטכ״ל של לזכרו ביער

 בחניון הקרן־הקיימת שנוטעת אלעזר, (״דדו״)
לכינרת. הירדן שפך ליד שהוקם


