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 באמצעי־ רבה להבלטה הזוכות להערכות, בניגוד

 מנגנון בידי והמנוצלות הישראליים התיקשורת
 המוסלמית המהפכה עלולה כאילו הישראלי, ההסברה

 גם להתפשט באיראן, חומייני איית־אללה של
 סעודיה תורכיה, כמו נוספות מוסלמיות למדינות
 מומחים של הרשמית ההערכה גורסת ומצריים,
 בעתיד זו מעין סכנה נשקפת אין כי מוסמכים

לעין. הנראה  :שקפים אין מומחים אותם הערכת פי עד
 באיראן הומייני למהפכת רכים סיכויים גם

 השיעים הדת אנשי ישארו אם כין עצמה,
 אם וכץ כאופוזיציה כראשה העומדים

 קצרה. תקופה למשך דשידטון יגיעו
 הישראליים המומחים צופים בודדות שנים של בטווח

 של לסילוקו שגרמה הדתית, התנועה דעיכת את
 או ישירה השתלכות צפויה זאת לעומתמאיראן. השאה

 שיתוף־פעולה לפחות אז איראן, שד עקיפה
 לכשיקום, הפורי־עיראקי האיחוד לכין כינה
 עד האיום את להגכיר כדי בו שיש דכר

המזרחית. כחזית ישראל

סד ש מו :חד
ת חו ד אי ת ש פו חו ד

 שסיעת אחרי בכנסת, יכון חדש פרלמנטרי מוסד
 משה המערך, ח״כ של להצעתו להסכים נוטה הליכוד

 להגשת אפשרות הכנסת בפעולת לכלול שחל,
דחופות. שאילתות

 לשאול רשאי ח״ב כל יהיה ההצעה פי על
 ממושכי אחד ככד דחופות שאילתות שתי

 הרגילות, לשאילתות כניגוד הכנסת.
 קרובות לעיתים ניתנות עליהן שהתשובות

 להשיב חייבים השרים יהיו רב, באיחור
 שעות 24 תוך הדחופות השאילתות על

הגשתן. ממועד
 יהיו בה הכנסת, של מיוחדת ישיבה תיוחד זה לצורך
 מי כל השאילתות. הופנו אליהם השרים כל נוכחים
 בעל־פה אותה ישאל כזו דחופה שאילתה שהגיש

 וייענה בכתב, קודם אותה שהגיש אחרי ממושבו,
השאילתה. הופנתה אליו השר בידי
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 להציע עומד קורפו חיים הליכוד ח״כ
 כד יחוייב פיה שעד תקנה לאשר לכנסת

 במליאה, רשות-דיכור שיבקש חבר־כנסת
 עשר במשך לפחות לדבר בלשהוא, כדיון

דקות.
 להתבטא לח״כים לאפשר נועדה שלמראית־עין ההצעה,

 אפשרויות את להגביל למעשה מתכוונת באריכות,
 ולצמצם בסיעותיהם זוטרים ח״כים של ההתבטאות

 רשאים שיהיה סיעה מכל הדוברים מיספר את
דיון. בכל להשתתף

 מיספר פי על לסיעות מחולקים בכנסת הנאומים זמני
 זכותם את זוטרים ח״כים תבעו כה עד חבריהן.

 הוקצבו מכך כתוצאה אם גם הדוכן, מעל לנאום
 של הצעתו תתקבל אם לנאום. בודדות דקות רק להם

 להופיע האפשרות זוטרים מח״כים תמנע קורפו
 המליאה. בפני כלליים בדיונים
 האפשר ככל גדול למספר לאפשר המעוניין המערך,

 להצעה מתנגד בכנסת, דבריהם את לשאת חבריו של
 של קולות ברוב תתקבל שהיא נראה אולם זו

הקואליציה.
מבקשת ככנסת הליכוד של אחרת יוזמה

 ■המשתתפים החכרים מספר את גם להקטין
 כטענה וזאת מוועדות־הכנסת אחת ככל

 ח״בים שד יותר דע למיספר יאפשר שהדבר
במליאה. נוכחים להיות

□ י□3ווילו צפו״
״ל בנציגויות בחו

 דיפלומטיים ונציגים שגרירים חילופי של ארוכה שורה
 הקרוב. בזמן צפויה העולם ברחבי ישראל של אחרים

 אנשי שד להחלפתם הרשמית התואנה
 שוהים מהם רכים כי תהיה משרד־החוץ

 כתפקידם, מדי יותר ,ממושבות תקופות
 לשבץ ,הליכוד מתכוון למעשה אולם

 כחו״ד. ישראל בנציגויות מאנשיו מקסימום
 בחלקם המפד״ל אנשי גם יזכו הליכוד אנשי מילבד
מישרד־החוץ. של בשלל

 על פרקים גם הכולל אוטוביאוגרפי, ספר חיבר יגורי
 במילחמת המצרי בשבי נפילתו ועל הצבאי שירותו

 לאור הוצאתו סף על עומד הספר יום־הכיפורים.
הצנזורה. לאישור רק וממתין
 היד כתב את שקיפל לפני עוד אולם

 לפסול עומדת היא כי יגורי טוען מהצנזורה
 גזית. עם יחסיו רקע על מספרו, קטעים

 מסיכת־עתונאים לכנס א,? עומד יגורי
ז!ה. כעניין
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 האגודות לכל הנחייה לאחרונה הוציא משרד־החינוך
 מישלחות־נוער בחילופי העוסקים במדינה, והמוסדות

זרות. מדינות עם
 נוער מישדחת יציאת להתיר אין פיה על

 שכעת מובטח כן אם אלא לחו״ד בדשהיא
 ויתארחו הנערים יתאכסנו כחו״ל שהותם

יהודיות. משפחות ככתי רק
 אנשי של חששם בעקבות הוצאה ההנחייה כי נראה

 שהיית כי משרד־החינוך, את המנהלים המפד״ל
 עלולה בחו״ל יהודים שאינם מי בבתי תלמידים

 רעה. לתרבות ליצלן רחמנא אותם, להוציא
הבא. בשבוע בכנסת לדיון הנראה ככל תועלה הפרשה

ד לי ר ה א צ  רו
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 ארליך, שמחה שר־האוצר, בין הדיבור יחסי כי נראה
 לפני שנותקו מודעי, יצחק האנרגיה, שר לבין

 ארליך, של ביוזמתו וזאת יחודשו חודשים, מיספר
 ״עניין הוא מודעי כי טען שבוע לפני שרק

לפסיכיאטר״.
 מודעי החליט ארליד של פנייתו כעקבות

 השרים, ושני לבקשה להיענות הנראה ככל
 שוב יתחילו הליברלית, כמיפלגה החברים

 כ״כרוגז״ ששיחקו אחרי ביניהם לדבר
ממושכת. תקופה

מאש■□ ■גור■
ת גו*ת א

 האשים גזית, שלמה האלוף לשעבר, אמ״ן שראש אחרי
 נגדו פעל כי יגורי, אסף יעד, היחיד סיעת ח״כ את

 מכס ללא לארץ הטלוויזיה מכשיר הבאת בעניין
 בהאשמות לצאת יגורי ח״כ עומד אישיות, מסיבות

גזית. האלוף נגד דומות

בן־עמי מעצר
ר שו אי ה ב בו מג

ל נתניה עירית ראש של מעצרו
 מחלקת בידי כן־עמי, עובד שעבר,

ישר מישטרת של והמירמה ההונאה
 בכספי לרעה שימוש של בחשד אל,

 עמד שהוא העירונית ניצ״ב חכרת
פוליטיים. בחוגים גלים מכה כראשה,
 צמרת עם כן־עמי של קשריו כגלל
 לקבל צריבה המישטרה היתה הליכוד

 שהחקירה, גם מה למעצרו, ירוק אור
 מובילה ושוחרר, כן־עמי נעצר בגללה
 שלא כספי-ציכור הזרמת של לחשד
ה תנועת של תל-חי״ ל״קרן כחוק

חרות.
 בפיר- הכרוכה הנעימות אי למרות

 לא. השילטץ, לראשי הפרשה סום
 והיא המישטרה על לחצים בל הופעלו
בחופשיות. לפעול מגבוה אישור קיבלה

 הכחיש הורביץ, יגאל לשעבר, המיסחר־והתעשייה שר
 ביצע פיהן על האחרונים, בשבועות שנפוצו ידיעות,
 רפיח. פיתחת באיזור קרקעות רכישת של גדולה עיסקה

 באיזור נרחבים שטחים הורביץ רכש הידיעות פי על
 אם המצרים לידי מוחזרים להיות המיועדים הפיתחה,

הסכם־השלום. ייחתם
היה זו, ידיעה מתאמתת היתה אומנם אם
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 מישח- כמיסגרת הכדורסל מישחק
 מבכי כץ לאלופות, אירופה גביע קי

ש כדלונה, חוכנטוד לבין תל־אכיב
 ככדלונה, השבוע החמישי כיום ייערך
 — בטלוויזיה ישיר בשידור יועבר
ה ביטול על ההודעה למרות וזאת

 הטלוויזיה של החלטתה כגלל שידור
 המישחק את לשדר שלא הספרדית

ישיר. בשידור
 החליטה הישראלית הטלוויזיה

 ולהעכיר ניידת־שידור בספרד לשכור
 לישראל מיוחד בשידור המישחק את

 השידור העברת כין ההפרש כילכד.
 מסתכם עצמאי שידור לכץ הספרדי

ה הטלוויזיה כילכד. ל״י אלף 30כ־
 תמורת ל״י אלף 100 תבעה ספרדית

 לשדר בשתיכננה השידור, זכויות
ה הוצאות ואילו לספרדים, גם אותו

״י. ל אלף 130ב* הן העצמאי שידור

 עבור ניכרים כפיצויים לזכות עשוי הורכיץ
נסיגה. של כמקרה שרכש, הקרקעות

 אמת של שמץ אין כי בתוקף טוען הורביץ אולם
 באמור קרקעות כל בבעלותו ואין אלה בידיעות

רפיח. פיתחת
 לדברי בארצות־הברית. עתה שוהה הורביץ אגב,

 להוציא כדי משקיעים שם לגייס ינסה הוא מקורביו
 הניצי המחנה דעת את שייצג יומי, עתון לאור

הסכמי־השלום. את השולל
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 הפרעה ללא פועלת המערב־גרמנית הנאצית המפלגה
 חוקית הבלתי הפעילות בארצות־הברית. חדש מבסיס

 בתקציבי־ענק, ומרווחים, חדשים ממשרדים מתנהלת
נברסקה. במדינת

 המודפסים והסרטונים, הכרוזים מהעלונים, גדול חלק
 בתעמולה עוסקים כמובן, בגרמנית בנברסקה, ומופקים

 אין זאת, למרות גלויה. אנטישמית אנטי־יהודית
 אצבע. נוקפים בארצות־הברית היהודיים המוסדות

 היתה האמריקאי למישרד־המישפטים רישמית תלונה
 המסתעף הנאצי המנגנון של פומבית לחקירה מביאה

 של כלשהיא פעולה העדר אך — בארצות־הברית
 בעתונות רבה תמיהה מעוררת היהודיים המוסדות
האחרים: התיקשורת ובאמצעי
 ״ששים הפופולארית הטלוויזחה תוכנית
 עתה מכינה ״םי.כי.אס.״, רשת של דקות״

 נברסקה״ ״קשר על מיוחדת תוכנית
 (היועץ הקרובים כשבועות ושידורה,
 נזק יגרום ויזנטאל) שמעץ הוא לתוכנית

 המימסד של והולך, הפוחת לדימוי, גדול
האמריקאי. היהודי
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