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 של כוונתו בדבר מקאהיר שהגיעו השמועות נוכח
 להשתתף שלא אל־סאדאת, אנוואר מצריים, גשיא
 הענקת בטכס בגין מנחם ראש־הממשלה עם ביחד

 בחודש בעשרה להיערך העומד לשלום, פרס־נובל
 השלום, הסכם אז עד ייחתם לא אם באוסלו, הבא

 יידחה. הטכס כי הנמנע מן לא
 המעוניינת היא ישראל דווקא כי נראה

 ראש־הממשלה, את להביך לא כדי בדחייה,
 למרות בטכס. לבדו ■להשתתף ייאלץ אם

 הטכס עריכת על מאד מקפידים שהנורווגים
 אפשרות לברר עתה מנסים קבוע, במועד

 ההסכם שייחתם אחרי עד לדחייתו,
בטכס. להשתתף הוא אף יסכים וסאדאת

1״1 מנעו בגין
צסנרס במניפגש

 ראש־ על זועמים דיין משה שר־החוץ של מקורביו
 דוחף בגין כי טוענים הם בגין. מנחם הממשלה
 נוספת, משולשת ועידת־פיסגה לעריכת במתכוון

 יוסרו, שבה ואל־סאדאת, קארטר הנשיאים לבין בינו
 הסכם לחתימת בדרך המיכשולים כל מקווה, הוא כך

השלום.
 שהסכם בנץ מעוניין דיין מקורבי לטענת
 בעוד שלו, פרטי אישי כהישג יראה השלום

 ועידת בשיחות מושג ההסכם היה שאם
 לזכותו נזקפת ההצלחה היתה וושינגטץ

 שר־החוץ הישראלית, המישלחת ראש של
דיין.

לנס!■ חנ׳נה
ד מנישפס א ר ג יז ? לו

 כלפי מחווה יעשו ברית־המועצות שילטונות כי יתכן
 הישראלית המישלחת ביקור בעיקבות ישראל,

 עורך־הדין משתתפים במישלחת בברית־המועצות.
 מלמד, אברהם שריד, יוסי חברי־הכנסת זיכרוני, אמנון
 בורשטיין. עוזי רק״ח ודובר טובי, ותופיק פדר נפתלי

 של צורה ללבוש עשוייה הצפוייה המיחווה
 סישפט־לנינגראד. לנדוני חנינה מתן

 גילה הזה, העולם למערכת ממינסק טלפונית בשיחה
 שרק טוענים הסובייטיים השילטונות כי זיכרוני

 באשרת־ זוכים אינם לישראל העליה ממבקשי 1.50/0כ־
 המישלחת חברי נפגשו שעימם פעילי־עליה, יציאה.
 גבוה האחוז כי זאת לעומת טענו רק״ח) אנשי (מילבד

יותר.
 כה יחס למישלחת המארחים מעניקים זאת עם יחד

 את להפשיר מכוון נסמן זהו כי ברור כי עד לבבי,
 בעודה ישראל, עם ברית־המועצות של היחסים
 הערבי. בעולם האנטי־סאדאתית בחזית תומכת
 היחסים של רשמי חידוש כי למישלחת נרמז

 חידוש עם רק יתכן ומוסקבה ירושלים כין
ועידת־־ז׳נכה.

תר יעקוב■ חו
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 גד ח״כ המערך, בממשלת לשעבר שר־התחבורה
 ההסתדרות מזכ״ל לתפקיד עצמו את מועיד יעקובי,

 משל. ירוחם הנוכחי המזכ״ל של במקומו הבא,
 שר־האוצר, לכהונת בעבר שחתר יעקוכי,
 ישוב לא שהמערך כך עם כנראה השלים
כסאו את לעצמו ומבקש לשילטון במהרה

 כמיפלגת לשעבר רפ״י אנשי בקרב משל. של
 הכשרת עבודת מתנהלת ככר העבודה
 יעקובי. של למועמדותו הקרקע
 להיות עלול יעקובי של בדרכו העיקרי המיכשול

 בתפקיד לכהן יבקש שמשל נראה עצמו. משל ירוחם
 המונעת שלו, הגיל מיגבלת למרות נוספת, קדנציה

וחצי. כשנתיים בעוד מחדש בחירתו את פורמלי באופן

 נגד החקירה את המנהל איש־שלום, לניצב
 ואם כאלה הקלטות היו שאכן פלאטו,
 שהן הרי אותנטיות, אינן הן אומנם

זיוף. של מחשבת מלאכת
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 מתגבשת ישראל עיתונאי איגוד ראשי בין
 הגבלת נגד במחאה למאבק, לצאת החלטה

 כנגד וכמייוחד הממשלה, הביטוי,מצד חופש
 בישיבות הממשלה ישיבות על ההכרזה

 וביטחון, חוץ לענייני ועדת־השרים
 מדיני מידע מסירת נמנעת ממנה שכתוצאה

לציבור. חשוב
 יצחק לוי ישראל, עיתונאי של הארצי האיגוד יו״ר

 כי אישיות, שאלות הרדיו בתוכנית גילה הירושלמי,
 היומיים העיתונים את לאור להוציא הצעה נשקלת
 — לבן שכולו ראשון עמוד עם אחד ביום במדינה
 שייבחר היום העיתונות. חופש הגבלת נגד כמחאה
 יצטרכו שבו יום כנראה יהיה זו מחאה לפעולת

 על או חשובה, ממשלה ישיבת על לדווח העיתונים
שרים. של ובואם צאתם

די יהודי !,מיהו
 תביעת את בגין מנחם ראש־הממשלה יקבל לא אם

 התנועה משרי אחד להוצאת המפד״ל, מנהיגי
 הכוחות יחסי את לאזן כדי מהממשלה, הדמוקרטית

 עלולה השונים, הקואליציה מרכיבי בין הפנימיים
 את היא אף שתסכן בפעולת־תגמול לנקוט המפד״ל
הקואליציה. שלמות
 לעורר מתכוונים המפד״ל מאנשי כמה

 את ולחייב ז״ יהודי ״מיהו פרשת את מחדש
 לגיור מקשר החלטה לקבל הממשלה

 כץ הקואליציוני ההסכם פי על כהלכה.
 להעביר הליכוד התחייב למפד״ל, הליכוד

 ההלכה. פי על בגיור רק המכיר החוק את
 הבלתי הזרמים חמת את לעורר לא כדי

 ולא האמריקאית כיהדות אורתודוכסים
 המפד׳׳ל הקפיאה בגין, מנחם על להקשות

 הוא הקואליציוני. כהסכם זה סעיף כה עד
 על קשיים לערום ועלול מהמקרר יוצא

 הדמוקרטית התנועה של השתתפותה המשך
בקואליציה.
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 המטה לחוקרי עדות השבוע מסרו הזה העולם עורכי
 הקלטות פרשת את החוקרים המישטרה, של הארצי

 אישי עם פלאטו־שרון שמואל ח״כ שערך השיחות
 הבחירות למערכות תרומות ממנו שביקשו ציבור
 המקומיות. לרשדות בבחירות שלהם

הזה״ ״העולם עורכי מסת בעדויותיהם

ד לי ד ת - א שו א ר ל
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 ראש־הממשלה של קשייו נוכח
 התיקים את מחדש לאייש בגין מנחם

 שרי כין השבוע נפוצה בממשלתו,
 למנות יש :הבאה הבדיחה הממשלה

כ ארליך, שימחה שר־האוצר, את
יפאן. ממשלת ראש

 השבוע נכשל יפאן ראש-ממשלת
 בגלל במיפלגתו, הפנימיות בבחירות

 היין שער את להוריד הצלחתו אי
 להתפטר נאלץ מכך כתוצאה היפאני.

 כראש־ממשלה, מתפקידו
 יפאן,״ את להציל אחת דרך רק ״יש

 בממשלה. ארליך של חבריו התלוצצו
 שער את להוריד מסוגל אחד אדם ״רק
״ארליך שימחה — במהירות היין !

 לענות נאלץ אמיתי, יחיאל התחבורה משרד דובר
 אריה היהודית הסוכנות ראש יושב לפניית בשלילה
 הסוכנות. דובר תפקיד את עצמו על לקבל דולצ׳ין
 שמגכ״ל משום ההצעה את לדחות נאלץ אמיתי,
 לצאת לו להרשות סרב שילה, אהוד התחבורה משרד

 יכול לא ולכן התחבורה, ממשרד כ״מושאל״ לסוכנות
 ישמר התחבורה במשרד מקומו כי להבטיח אמיתי היה
 שרי שבעה של דוברם היה אשר אמיתי,לו.

 תחבורה, שר שימונה עד ממתין תחבורה,
 לסוכנות ללכת בקשתו את לחדש כדי

שלו. בתנאיו

ד31!?  ץ3 ר
א ר1ח ל ב ד

חודשים, כשלושה לפני ממושך ממעצר ששוחרר אחרי

׳ ד ב א ח גויאנהד ■
 ההתאבדות חללי מ־ססזו יותר כץ

 שבגויאנה, בג׳ונסטאץ הקולקטיבית
מיש• אהד. ישראלי גם להימצא עלול

 הקיבוצים אהד בן .הצעיר, של פחתו
 מאמצים עתה עושה הארץ, במרכז

 של בגורלו על מה לברר נואשים
 הארץ את כשנתיים לפני שעזב
לעולם. מסביב לטיול

:מישפד  הם■ של חשדה
אנשי בין להימצא

 עלול בנה כי :הה,
ב הקנאית הכת

מ שבאחד אחרי .עורר1הו גויאנה,
ל שהגיע הביתה, האחרונים מכתביו

 הבחור סיפר חודשים, כמה לפני ארץ
 ב־ הכת אנשי של בכנס השתתף כי

 ובי שבארצות-הברית, לוס-אנג׳לס
 שהקימו ב״קיבוץ״ לבקר עשוי הוא

בגויאנה. הכת אנשי

 הגרמני, לכלא כץ מנפרד הישראלי איש־־העסקים חזר
 שהוטל חודשים עשרה של מאסר עונש לרצות כדי

 מם־הכנסה. מתשלומי התחמקות בגלל עליו
 המבורג, של הפיצות״ כ״מלך המוגדר כץ,

 מחוץ שהה בהם המעטים כשבועות הספיק
 בעיר חדשים עסקים שני להקים לכלא,
 שמיסעדותיו אחרי הגדולה, הגרמנית הנמל

 בגרמניה המם שילטונות על־ידי נתפסו
נכסים. כונס בידי עתה ומנוהלות
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 רכבות יום מדי מפסיד משרד־התיקשורת
 מכשירי החלפת מאי כתוצאה לירות,

 עדיין המופעלים הציבוריים הטלפון
לירה. חצי של מטבעות באמצעות

 . הועלה האסימון ומחיר הטלפון תעריפי הועלו מאז
 משרד־התיקשורת טכנאי הצליחו לא אחת, ללידה
 - של במטבעות עדיין הפועלים מכשירים מאות לשנות

 היום עד כי מעריכים במשרד־התיקשורת לירה. חצי
ל״י. מיליון כעשרה מכך כתוצאה המשרד הפסיד

ם ־ גאון ״ ר צ פ * ל
 באמצעות פנה גאון יהורם הישראלי הזמר

 בניקוסיה מצריים לשגרירויות אמרגניו
 להיכנס לו להתיר רשמית .בהצעה ובאתונה,
 הופעות בשתי שם להופיע כדי למצריים
 יוקדשו מהן ההכנסות שב/ גדולות, פומביות
צדקה. למטרות

 בסים על תערכנה במצריים שהופעותיו הציע גאון
 אמן הופעת יארגן בקיהיר הופעתו אחרי וכי הדדיות,

 בשגרירויות, נתקבלו שהוגשו הבקשות בארץ. מצרי
 אישורן על ההחלטה כי נענו גאון של נציגיו אולם

בקאהיר. ליפול צריכה
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