
 הדת. ברוח טכנולוגיים חידושים שחידשו לאנשים
 גורן שלמה הראשי הרב עומדים הקרן בראש

 בן־מאיר. ויהודה ורהפטיג זרח וחברי־הכנסת
 אחרי האירוע, ביטול על החליט הנשיא

 מממן* על ידיעות בעיתונים שהתפרסמו
 אשר ממכסיקו, סוחר־נשק כץ, מרכוס הפרס

 מקורב כץ כישראל. שונות כעיסקות הסתבך
 רכות כעבר ומימן ״ל, המפר צעירי לחוני

מפעולותיהם.
 ניסו גורן, הרב של בראשותו ועדת־הפרם, חברי

 החלטתו, את לשנות הדי הנשיא על לחצים להפעיל
הועיל. ללא אך

 את נתן שמיר, יצחק הכנסת, יושב־ראש
 במישכן הפרס חלוקת טכס לעריכת הסכמתו
הכנסת.

שובל

 גיסו, עם יחד למצריים, ישראל בין בעיסקות־הנפט
 אייזנברג. ושאול תמו, ויקטור

 לעיסקה. קשר כל לו אין גאון, לדברי
 להתנצל מודעי על יכפה שבגין דרש הוא
 שיש שלו על עומד מודעי אך הודעתו, על

לעיסקה. קשר זאת בכל לגאון

ת ייערכו בחירו
מפד״ל ב

 למיפנה, סיעת במפד״ל, הגדולה הסיעה
 שבועות תוך כחירות לדרוש עומדת
 שיבחרו זו, מיפלגה לוועידת אחדים

כמוסדות.
אהרון השר בין הקואליציה רקע על באה הדרישה

שר־־־החוץ* מ׳״מבגין קרא הא□
המיסמך* חא
 לא גוש־אמונים חברי כי לגמרי ברור כבד עתה
 במיסמך כתבו שאותה אחת ממילה אף בהם חזרו

 אילון־מורה. בעניין לראש־הממשלה שהגישו
 לפנות יסכים גוש־אמונים כי בבירור צויין במיסמך

 של החוקי המעמד ישונה אם רק אילון־מורה את
 המערבית. בגדה השטחים

 בגין כי טוענים ראש־הממשלה מקורבי
 שאחד אלא המיסמך, את קרא לא עצמו

 והיטעה תוכנו את באוזניו תימצת מעוזריו
 לפנות מובן שגוש־אמונים לחשוב אותו

משמעתי. תנאי כל ללא אילון־מרה את

ל לוי ע פ
ת ח ד ה בגין ל

 שר־הכינוי, השבוע ששיגר המיכתב למרות
 כל הכחיש ובו לראש־הממשלה, לוי, דויד

 ראשי■ יודעים בגין, להדחת שלו פעילות
 המסע כראש עמד לוי כי לספר חרות

 להחלפת האחרונים כשבועיים שהתנהל
וייצמן. כעזר בגין

 כי לו שהתברר אחרי רק המיכתב את שיגר לוי
בגין. נגד ה״פוטש״ את לערוך מוכן אינו וייצמן

איש 80
שגרירות ר ב אהי בק

 אליהו הד״ר מישרד־ראש־הממשלה, מנכ״ל
 הראשון השגריר להיות המייועד כן־אלישר,

 את השלים כבר בקאהיר, ישראל של
 החדשה. השגרירות של התקנים מצבת

 עובדים, 80 הראשון כשלב יהיו בשגרירות
ישראלים. כולם

 מכנים הם שם. לבן־אלישר כבר המציאו המצרים
מבלסטיק.״ ״הרצל אותו:

תעללו  ה
האוהב בצעיר

 צמד־האוהכים את שחיכו הדתיים,
 בירושלים כשבונת־סנהדריה במכונית

 הסתפקו לא אחדים, שבועות לפני
 התעללות בו התעללו אלא כמכות,
חמורה.

 יהיה אפשר אם בטוח לא עדיין
החבלות. כל את להבריא

טל ס בו טכ

 שר־ למנות שלא נוטה בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 בתיק. ולהחזיק ולהמשיך חוץ,

 לעם, ח״ב את למנות ראש־־הממשלה כוונת
 ראש* במישרד בסגן־שר שובל, זלמן

 מישרד־ ענייני על מופקד שיהיה הממשלה,
החוץ.

ד ל יגורש פ
כנות סו מה

 פלד, ישראל הד״ר רמת־יגן, ראש־עיריית
היהודית, הסוכנות הנהלת חבר גם שהוא

ת ל פ שלה ה הממ
טו את ל תאי פלא

 פלאטו־שרון שמואל ״כ ח בי יתכן
 חוק־ כעניין הממשלה נגד יצביע

 הראשונר! שכהצבעה למרות ההפלות,
 מנמק פלאטו הממשלה. עם הצביע

 היתד. הראשונה שהצבעתו בכך זאת
 החוזרת ההצבעה ואילו מצפונית,

 כהצ־ ראש־הממשלה על־ידי הוכרזה
 מתנגד. הוא לה בממשלה, כעת־אמון

 אם בי יודע פלאטו אחרת. היא האמת
 כחירות ויתקיימו הממשלה תיפול

ה שהמישפט הסיכוי גדול חדשות,
 אם ייפסק. נגדו המתנהל פלילי

 תצטרך הכאה, לכנסת ייבחר פלאטו
 חסינותו, בהסרת שוב לדון הכנסת

 מההתחלה להתחיל יצטרך והמישפט
 להסיר הכנסת אז תחליט אבן אם —

החסינות. את

 הסוכנות, מהנהלת הנראה, בבל יגורש,
 ההנהלה, יושב־ראט של הצעתו על־פי
דולצ׳ין. אריה

 שתיערך הליברלית, המיפלגה הנהלת של בישיבה
 לפלד הצעת־גינוי הנראה ככל תתקבל הבא, בשבוע

 על ארליך, שימחה המיפלגה, וליושב־ראש
בגין. נגד התבטאויותיהם

ידין בלי צבעים
 לשדר לאחרונה, הטלוויזיה, של נכונותה

 זרות תוכניות של והולך גובר מיספר
 של השפעתו לאובדן אות היא בצבעים,

כמערבת־השילטון. ידין ייגאל
 מתוך לשידורי־צבע, נמרצות שהתנגד ידין זה היה

 בו. לתמוך נאלץ המר וזבולון סוציאלית, הנמקה
 ירדו ומיפלגתו ידין של שמעמדם אחרי עתה,

 בשקט, מרצונו להתעלם הטלוויזיה מעזה פלאים,
בהתמדה. אך

ס הענקת אין לגאוןכץ פר
 שלא החליט נכון, יצחק נשיא־המדינה,

 להענקת הטכס את במישבן־הנשיא לערוך
כץ. מרכוס מקרן המילגות

במישכדנשיאי־ישראל שנה מדי ניתנות היו המילגות

ט אחחי□ פ בנ
 הודעת על ראש־ד,ממשלה באוזני מחה גאון ניסים

המתווכים אחד הוא כאילו מודעי, יצחק שד־האנרגיח,

ר ב הנשיא דו
 מועמדים שני עתה יש לנשיא־המדינה

 המועמד ודובר. ראש־לישכה לתפקיד
 וקריין מנהל שהיה מי הוא המועדה

 ואילו חובב, משה ישראל״, ״קול
 דני עורך־הדין הוא השני ■המועמד
רקנטי.

 המפד״ל. צעירי לבין גלאס ודויד אבו־חצירא
 בכל מוחלט רוב לצעירים הנחילה זו קואליציה

 למיפנה, ולדעת המיפלגה, של עמדות־המפתח
 יביאו הבחירות בורג, יוסף השר עומד שבראשה

 בכוחה ולהכרה המלאכותי הרוב לחיסול לדעתם
רוב. יש שלד. למיפנה, סיעת של האמיתי

ת תיחקר ד ב ע ה
ם ספי שיבה ב לי

 השבוע לאשר סירבה הכנסת של ועדת־הכספים
 לישיבות לירות מיליוני 16 של מייוחדת הקצבה
 איתרי. לישיבת לירות מיליוני 18ו־ חב״ד,

 את אישרה לא שוועדת־׳הבספים למרות
 לחבריה התברר מישרד־הדתות, הצעת

 העכיר ככר מישרד־הדתות כי הנדהמים
 ראש אוליפנט, חיים לרב הסכום את

 הכרים דורשים עתה ״איתרי״. ישיבת
 את אישר מי לבדוק ועדת־הכספים של

 לאוליפנט, הלירות מיליוני 18 העברת
 בלל הועלתה שההצעה לפני עוד

הוועדה. כפני

בגין
א שידור ל ח׳ ב

 לפנות עומד בגין מנחם ראש־הממשלה
 לאנשי־־הטלוויזיה, לאומה. בשידור

 בגין כי הוברר יועציו, על־ידי שתודרכו
כאולפן. להקלטה אלא הי, לשידור יסכים לא

ה ר חו צ
האתון״ בייפי

 לאור יצא האתון פי הירושלמי עיתון־ד,סטודנטים
 של כתבים שני ריקים. עמודים כמד, עם ד,שבוע
 האחרון, ברגע כתבותיהם את ממנו הוציאו העיתון

 יושב־ראש הטיל שאותה הצנזורה על מחאה מתוך
 של בנד, הנגבי, צחי הסתדרוודהסטודנטים,

כהן. גאולה ח״כ
 על ציווה הנגבי באשר התעוררה הפרשה

 ״פי־ עורכת בשן, טלי חברתו־לשעכר,
 שתיארה כתבה מהגיליון להוציא האתון׳׳,

 שעבר בשבוע הימין בהתפרעויות חלקו את
 בכך הנגכי הואשם ככתבה באוניברסיטה.

 כשרשרות מזויינים כיריונים שהביא
 להבות כדי לאוניברסיטה, מחוץ וסכינים
וכאנשי־שמאל. כערכים

 בונדי, ורות בשן רפאל העיתונאים של בתם בשן,
כעורכת־העיתון. מתפקידה להתפטר' עומדת

ינאי יוסי




