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עזר שר־הביטחון, שד מקורביו כקרב
התחושה האחרון כשבוע פשטה וייצמן, ---------- -------_־׳-------------- בי  הפנימיים המאבקים מן עייף עזר

 הזדמנות מבקש הוא וכי הממשלה כתוך
 לפני מהממשלה לפרוש כדי נאותה

להתפטר. תיאלץ שזו
 תקבל שאם ספק, כל אין וייצמן, של מקורביו לדעת

 הוזלטד, הבאים, בשבועות או השבוע הממשלה,
 באופן בה, לראות יהיה שניתן ההתנחלויות, בפרשת

 העליון, בית־המישפט בהחלטת פגיעה עקיף, או ישיר
 תיכנע לא אם גם אבל להתפטר. יהסס לא הוא

 וייצמן יבקש אמונים, לגוש זה בשלב הממשלה
 כי נראה להתפטר. כדי אחרת מתאימה הזדמנות

 פוליטית מיסגרת לו אין כי למסקנה, הגיע וייצמן
 שיכול כל את כה עד תרם הוא וכי גיבוי לו שתעניק

 כי ייתכן מצריים. עם השלום לתהליך לתרום היה
 מצב- על עקיפה השפעה יש דיין משה של לפרישתו

וייצמן. של רוחו
 פרישתו, כי סבורים וייצמן שד מקורביו

 רקע על תהיה סופית, עליה יחליט אם
ציבורי. כעניין מאבק של

היר ח מז א
אלון ■גאל

 פרם, שימעון מיפלגת־העבודה, יר׳ד של מקורביו
 הוא שבו אלון, ליגאל בלתי־ישיר שדר העבירו

 תפקיד על פרס עם להתמודדות ייצא אם כי מוזהר
 לראשות־הממשלה, מיפלגת־העבודה מועמד

 שירכיב בממשלה להיכלל הסיכוי את לאבד עלול הוא
הבחירות. אחרי פרם
 שתורכב הבאה, בממשלה כי בעבר הבהיר אלון

 שר־ לתפקיד עיניו נושא הוא המערך, על־ידי
הביטחון.
 על יוותר לא אם בי הזהירו, פרס מקורבי
..........................— ־־־ —ההתמו! כתיק יזכה שלא רק לא ודדות,

ם ר תובעי רו על פי
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ת מיפלגת־העכודה לישכת ש ר ד לקיים נ

 יוזף דפראנץ פרם,
ה הגרמני, הנוצרי-פוציאלי האיחוד
 מנהיג שמידט, כהדמוט מתחרה

 על הפוציאד־רמוקרטית, הכדפלגה
 המערב־גרמני. הקאנצלר מישרת

 כמיפדגת־העכו* חוג*אורניפ מזכירות
 כמיכתב תבעו הכרים, וקבוצת רה

 מיפדגתרהעכודה, למזכ״ד ששיגרו
 המיפלגה שלישכת בר־לב, חיים ה׳•כ
 יחפי עד הזו התמיכה בהשלכות תרץ

 עם הישראלית מיפלגת-העכודה
הגר הסדציאד־רמוקדטית המיפלגה

 כעיר, נעשתה לבר־לב הפנייה מנית,
),21ע5הזה'׳( כ״העולם הפידסום פות

 לשבו״ פרם שימעון שהעניק ראיון על
על שבחים הרעיף כד גרמני, עוך־מץ

 העבודה .,מיפלגת ;:שטראוס. שד ראשי
עד הדעת את לתת שלא יכולה אינה

 זה, ראיון שהולידו הסיכות
 התוצא ועד וזול, מפוקפק גרמני

 * ־־ ־—י —1י־ העלולות
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דור- טוענים ,ממנו,׳ נבוע

 תיק יקבל אם שספק אלא הביטחון,
בממשלה. כלשהו

 את לקנות יהיה שניתן סבור פרם כי ןזבהירו, הם
 לאנשי ובמינויים במישרות הקיבוצית התנועה תמיכת
השנייה. השורה

קרון צפו׳
ב - ל ־ ר ב

 בר־לב, חיים מיפלגת־העבודה, מזכ״ל של תמיכתו
 הפירסום בעיקבות להישמט עלולה פרס, בשימעון

 של שובה לקראת פרס שמרכיב הצללים קבינט על
 לשילטון. מיפלגת־העבודה

 מועמד עצמו רואה כר־־דב שחיים בעוד
 פרס לד מועיד שר־־הביטחון, לתפקיד
 הנמנע מן לא כלכלי. שר שד תפקיד

השניים. כין קרע יווצר זה רקע שעל

ר ב אש□ מי שת ב
מורה* אלון
 הוחלפו כיותר כבדות הדדיות האשמות

 שד פסק-הדין כעיקכות הממשלה כתוך
 את להוריד שהורה העליון, כית־המישפט

מהשרים במה לדעת אדון־מורה. התנחלות

ש ש רוצחי לחי• ח
ש ף כבי החו

תעשה כתי־הסוהר שירות נציבות
יוצאים מייוחדים, סידורים

 של ביטחונם עד לשמור בדי הרגיל,
 הו־ חאלד הפלסטיניים, הפידאיץ שני
 כשבוע שנידונו פיאד, וחוסיין סיין

 עולם למאסר צבאי, ככית־דין שעבר,
אוטובום־הדמים נוסע* כטבח חלקם עד

 החוף. ככביש
מעו לגורמי־כיטהץ שהגיעו ידיעות

 מיש־ מבני כמה כי החשד, את ררות
 אינם האוטובוס חדלי של פחותיהם
 על שהוטל המאסר כעונש מסתפקים

 לחפש עלולים הם וכי יקיריהם, רוצחי
 כותלי כין השניים את לחסל כדי דרן

 ייעשו בזו, אפשרות למנוע כדי הכלא.
 שני את שיכודדו מייוחדים סידורים

אחרים. מאסירים הרוצחים

 גורמים, שכמה אחרי זה פסק־דין ניתן
 וכמישרד־ ראש-הממשדה כמישרד

 מיסמכים בהכאת התרשלו המישפטים,
 היה לא מכך בתוצאה כית־המישפט. כפני
 כי העליונים, השופטים מפסיקת מנוס

 כעיקכות אומנם נעשתה ההתנחלות
 ביטחונית. החלטה ולא מדינית החלטה

 נאור. אריה הממשלה, מזכיר גם המואשמים בין
 הגיש וכי בחומר מתמצא שאינו בכך הואשם הוא

 זו בפרשה מדוייקים בלתי נתונים המדינה לפרקליט
המדינה. את שהכשילו

רג ■וזבן בו
ט ב ש בי חלבון ל

 את להחליף בורג יוסף הד״ד של סירובו
 להביאו עלול במישרד-החוץ מייטרד־הפנים

 יעקוב של כמישפטו העדים דוכן אל
 פלאטו־שרון ח״כ עם יחד הנאשם חדפון,

בוחרים. בשיחוד
 אין כאילו בורג, של לסירובו שנילוו הפרשנויות

 מוקדי על השליטה את מידיו להשמיט ברצונו
 לדעת מצביעות למפד״ל, מישרד־הפנים שמקנה הכוח

 בישראל. המקובלת הנורמה על חלפון של פרקליטיו
 במישפטו כעד־הגנה בורג השר יוזמן לפיכך

חלפון. של

ח ב י ה מודעי ל ש ול ס
 דיין משה של צפויה הבלתי התפטרותו

 תוכניותיו את שיבשה שר-החוץ, מתפקיד
מודעי. יצחק שר-האנרגיה שד
 בחוג מודעי, טען דיין התפטרות לפני ימים כמה

 נובעת אינה ארליך בשימחה מילחמתו כי מקורביו,
הדחת כי הסביר הוא כשר־האוצר. לכהן הרצון מן

ה הטלוויזיה מ רי ח ה
ט ר ה על ס די בו מ ה

 ד! מיכצע מתכננת שהיא כעוד
ז״שידור׳ מדוד (ראה קמבודיה פליטי

 העובדים ועד
 שט יאיר של בראשותו

 5מצו עד טלוויזיה סרט
 ה׳ ספן של הסיוע מסע ועל מדיה

 ■ נתן. אייכי הישראלי
הטלוויזיה מפיקת בידי הופק הפרט

?טלוויזיה,
 לשדר סרב י,
קמ־ פליטי ־

עצמו
 הטלוויזיה עובדי אולם לארץ. י

על כמחאה הסרט, את לשדר :ו >**>'<*• •״*י•.,•*.,,*•••* ?■•!•מ
 הזר

סרבו
 שיגרה לא רשורדהשידור שהנהלת

 לתאילנד הטלוויזיה עובדי שד צוות
זה. סרט לצלם כדי

 בחטיבה למנהיגות הדרך את בפניו תסלול ארליך
 לתבוע יוכל זו מנהיגות ובתוקף בליכוד, הליברלית

 כמתאים רואה הוא שאותו החוץ, תיק את לעצמו
לכישוריו.

 לפי עת, בטרם שנעשתה דיין, של ההתפטרות
 מנהיגות את כבש בטרם מודעי, של חישוביו
 תוכניתו, את בינתיים סיכלה הליברלית, המיפלגה

שר־החוץ. לתפקיד כמועמד עצמו להציג

..אוקטובר״ עורר
שמיר ׳ברובי על

 ומקורבו אוקטובר המצרי השבועון עורך מנצור, אניס
 שר־הביטחון, באוזני קבל אל־סאדאת, הנשיא של

 שבילה שמיר, שימעון הפרופסור על וייצמן, עזר
 הממשלה כאורח במצריים שבועיים לאחרונה
 מארחו למעשה היה הוא כי טען, מנצור המצרית.

 אנשי עם אותו הפגיש הוא וכי שמיר הפרופסור של
 למרות מעוניין. היה שבהם הרוח ואנשי הצמרת

 איסמעיל עם מנצור, ידיעת ללא שמיר, נפגש זאת
 ממתנגדי לשעבר, המצרי שר־החוץ פאהמי,

השלום. הסכם
 את שמיר פירסם באשר הופתע מנצור

 באוזני כך על וקבל פאהמי עם הראיון
במצריים. האחרון ביקורו כעת וייצמן,

ישישחיתולים
 העדה של בית־הדין אב וייס, יצחק יעקוב הרב

 לאספקת חברה כאשר הופתע בירושלים, החרדית
 חיתולי־ 500 לביתו הביאה בירושלים חיתולים
 תאומים. להולדת לרעייתו, ברכות בצירוף תינוקות,

.80 כבן הוא וייס הרב
 כדי שננקטו התעלולים אחד רק זה היה

 המאבק כראש העומד הרב, את להטריד
 אגודת־ישראל, של החינוך מוסדות נגד

 ומעיריית מהממשלה תמיכה המקבלים
 משאית הובאה לבן קודם שבוע ירויטדים.

 קיבל בי טען ונהגה הרב, של לביתו חצץ
 ביתו בפתח המיטען את לפרוק הוראה

הרב. שד
 את לממן כדי קרן, החרדית העדה הקימה בינתיים

 שהוטל הדתיים מהמוסדות שיפרשו הילדים חינוך
 בקרן. דולר אלף 800 נאספו יומיים תוך חרם• עליהם

 יצא בירושלים שומרי־אמונים ישיבת של האדמו״ר
 נוספת מגבית שם לערוך כדי לאוסטרליה, השבוע

החרדית. ה?גדה לקרן

ה ק ח מ ת נ ע בי ת
ל חייב ש

 תביעה מחק כרמת-גן השלום בית־המישפט
המערך ח״ב שהגיש הרע לשון עד-פי
 גבעתיים עיריית ראש נגד חריש מיכה

קרייזמן. קובה לשעבר,
 כרוז קרייזמן פירסם העירוניות הבחירות במילחמת

 על פלילי תיק ביריבו, שתמך שלחריש, טען ובו
 כך. על לדין אותו תבע חריש בניין. עבירות
 לא ופרקליטו שחריש אחרי נמחקה התביעה
למישפט. התייצבו

 של דיירים 8 עם יחד בזמנו, הורשע אומנם חריש
 למיגרש המתייחסת בנייה בעבירת משותף, בית

ל״י. 40 של בסך נקנסו הדיירים כל חנייה.
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