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תוגוויזיף
 מאוכזב בגין

מסאדאוז
 מגורמים ביקש כגין, מנחם הממשלה, ראש

 רגשות את לקאהיר להעביר אמריקאיים
 נשיא של מחוסר־התגובה אכזבתו
 סגן דברי על .אל־־סאדאת, אנוור מצריים,

 אל־תוהמי. חסן מצריים, ראש־ממשלת
 חוסר־ כי בגין ציין האמריקאיים הגורמים לפני

 זה בעניין אל־סאדאת של מצירו הסברתית פעילות
אל־תוהמי. כמו יחשוב כולו המצרי שהעם לכך יביא

 יאבל; ברמן
התפקיד עד

 סגן־ראש־הממשלר. דבר, של בסופו יחליט אם גם
 הליברלית המיפלגה במוסדות להתמודד ארליך, שימחה

 ח״כ מולו יתייצב הכנסת, יושב־ראש תפקיד על
ברמן. יצחק

 השבוע שהיו מחודשות, שמועות בעיקכות
 התפקיד, על להתמודד ארדיך־ כוונת על

 הוא. אף להתמודד מיקדה כבל כרמן החליט
 מיריבי עידוד קיבלה כרמן של החלטתו

 בי היודעים הליברלית, כמיפלגה ארלין*
 הפנימית, כהתמודדות ארליך תבוסת
 כתוך ארליך של הפוליטית דרכו קץ פירושה

המיפלגה.

■בזה
העבר■■□ לבושים -

 דויד ח״ב של בראשותו הוועדה, המלצות
 כוללות העבריים, הכושים כעניין גלס,
 לבושים להעניק :חשובים מימצאים שני

 ישוב ולכנות ישראלית, אזרחות העבריים
 להם. רק שייועד בפרי,

 מגירוש להינצל דרך העבריים הכושים גילו בינתיים
ארצות־ אזרח יכול האמריקאי, החוק על־פי מהארץ.
 אמריקאית שגרירות בכל אזרחותו על לוותר הברית
אחרת. אזרחות לו אין אם יגם העולם, ברחבי

מישראל, מגירוש שחששו עבריים, כושים כמה
בתל־ ארצות־הברית לשגרירות דרכוניהם את החזירו
 לגרשם יוכלו לא ישראל ששילטונות כך אביב,

זו. למדינה

 ופגשה ■דדיו
עם

 המשתחרר ידלין, אשר של רעייתו ליבני־ידלין, טליה
 עם אחדים חודשים לפני נפגשה מהכלא, הבא בשבוע

 פרם. שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש
היתר, כין נסוכה, השניים כין השיחה

 שייטתחרר אחרי ידלין של גורלו על
 העומדות התעסוקה אפשרויות ועל מהכלא,

ידלין. לפני

פצצה איו□

ה״ י ד בייאב
 שיחות שנערכו כעת כי נודע עתה רק

בהרצליה, ״אבדיה״ כמלון האוטונומיה

 פצצה הונחה שלפיו טלפוני, איום הגיע
כמלון.

 סרקו כזה, לאיום ערוכים שהיו כוחות־הביטחון,
 כלל ידעו המצריים שהאורחים מבלי המלון, את
האיום. על

י פ חוה על חרם
 למשא־ומתן ישראל מישלחת של ההנחיות

 השלישי כיום שיצאה האוטונומיה, על
 להתייחם שלא היו לאלכסנדריה, השכוע

 מצריים, ראש־ממשלת סגן לדברי כלל
 המארחים עם להיכנס ולא אל־תוהמי, חסן

 דיברי על לשיחות או לוויכוחים המצריים
תוהמי.

וף1 של החוצפה
 הצעות־ שתי להגשת שותף נוף עקיבא ״כ ח

 למצבו ישיר כאופן הנוגעות פרטיות, חוק
 נגד מנהל שהוא למאכקים המייטפחתי,

 הכספי. ולמצבו נוף, מירח גרושתו,
 יתחלקו והאם שהאב נוף דורש אחת חוק בהצעת
 על־ידי מוחזק הילד כאשר הילד, צורכי במימון ביניהם

 מיספר ולפי להכנסתם, בהתאם וזאת ההורים, אחד
לפרנס. שעליהם הנפשות
 ניכרים סכומים לגזול הצליח שנוף למרות

 כאשה עדיין נחשבת היא מגרושתו,
 הפרטית הצעת־החוק וכוונת כיותר, אמידה

לכתו. דמי־מזונות מתשלום להתחמק היא
 את לבטל רוצה נוף שהגיש השנייה הצעת־החוק

 גיל עד ילדים יהיו שלפיו בחוק, היום המופיע הנוסח,
 להורות מייוחדות״ ״סיבות אין אם אמם, אצל שש

 זה סעיף כי טוענים ושותפיו־להצעה נוף אחרת.
 האם לאחזקת עדיפות אוטומטית, כימעט מקנה,
 לחוקים מוחלט ניגוד בו ״ויש שש, גיל עד בילד

 המינים.״ בין מוחלט שיוויון בדבר המחוקק ולרוח
 נוף מירה עם מנישואיו נוף של כתו
ארבע. כת היא

 ככנסת. מורת־רוח עוררו נוף של הצעותיו
 מגיש שחכר־כנסת הראשונה הפעם זו

 והכספית האישית התועלת אשר הצעות־חוק
 ברורה היא הכית על־ידי מקבלתן לו שתהיה
כל־כך.

 ■חמור וו־ג3
מפךוחן

 לפרק דרכים מחפש בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 ומי המיזרחי, הפועל מזכ״ל לבין בינו הברית את

 בן־נתן. רפאל במפד״ל, החזק כאיש שנחשב
 אכו־ אהרון שר־הדתות, כי נודע לכורג

 להדחת הצעירים למאבק הצטרף חצירא,
 לבין כינו הקשר בי הכין והוא כן־נתן
לו. להזיק עלול כן־נתן

דרוקמו
להישאר

 הודיע דרוקמן, חיים הרב המפד״ל, ח״ס
 מתכונן אינו הוא כי מיפלגתו לראשי השבוע
 התחייה, לתנועת ולעבור מהמפד״ל לפרוש

עליו. בהן גאולה ח״ב התקפות כעיקכות
 המפד״ל של חברי־הכנסת מכל היחידי הוא דרוקמן
 כמועמד המיפלגה, בתוך הסיעות כל לתמיכת הזוכה

הבאה. לכנסת המפד״ל
 למפד׳׳ל, נאמנותו על הודיע שדרוקמן כעוד

 ח״כ של כוונתו על עקשניות שמועות יש
להתחייה. לעכור רובין כן־ציון

 במיפלגה מעמדו כי מבין הניציות, הדעות בעל רובין,
 מוצב להיות סיכוייו מעטים וכי לאחרונה, התערער

הבאה. לכנסת ברשימה ריאלי במקום שוב

□דר ■שונה
העליון ביח־הפישפט

 בית־המישפט נשיא מונה שלפיו הנוהג,
 כבית־ כהונתו של הוותק על־פי העליון
 חילופי־ עקב להשתנות, עומד זה, מישפט
 זה. מישפט ככית להערך העומדים הגברי
השופט של בסיכוייו לפגוע עלול בזה שינוי

 כית־ נשיא להיות שמגר מאיר העליון
ממושכת. לתקופה העליון המישפט

 תדון הפפשלה
פלגות■30 בבחירות

 הממשלה תדון הקרובה בישיבה כבר כי נראה
 שיגיש במיפלגות, הבחירות להסדר בהצעת־חוק

 תמיר. שמואל שר־המישפטים, לה
 להצעה, יתנגד לא מחכרי־הממשלה איש

 שלפיה ד״ש, כמצע הדגלים אחד שהיתה
 מיפלגה. בכל דמוקרטיות כחירות לקיים יש

 שההצעה לבך ידאגו חכרי־הממשלה אולם
 תוגש ולא ארובה, תקופה כמשך תשכב
הנוכחית. בכהונה לכנסת

 ■בטלו העיתונים
פ■□ מום
 הצהרונים, שני ראשי נועדו רב זמן מזה לראשונה

 משותפת. לישיבה אחרונות וידיעות מעריב
 רוזנפלד שלום השתתפו שכה כישיבה,

 יודקוכסקי ודוב מוזס ונוח מ״מעריב״
 ששני הצעות הועלו אחרונות״ מ״ידיעות
 שלהם המוספים את יבטלו הצהרונים

 מוספיהם את ויצמצמו השבוע, באמצע
כסוף־השכוע.

 שני של הוצאותיהם את להקטין נועדה זו פגישה
 בכמות הנסיגה התפוצה, ירידת לאור הצהרונים,
הייצור. עלות ועליית המודעות

 הציעה המסזחדת
גנדר. הטלוויזיה

 תושבת עם הראיון מן קטע גנזה הישראלית הטלוויזיה
 יומן — השבוע בתוכנית ששודר קריית־אדבע,

 האחרונה. השבת בליל אירועים,
 כהריגת תועלת״ ״אין כי שאמרה אחרי

 ש״צריבים מתנחלת אותה אמרה ערכים,
משאיות״. על הערכים את להעמיס

לשואה. אסוסיאציות שהעלה מפני נגנז הקטע

 ויצל! חייבים
דואר־חינם

 חברי- ששני בגילוי לדון עומדים הכנסת מוסדות
 ומנחם שריר אברהם הליברלית, מהמיפלגה כנסת

 שניתן דמי־דואר מתשלום הפטור את ניצלו סבידור,
 המאבקים במיסגרת מיכתבים, מאות לשלוח כדי להם,

מיפלגתם. בתוך הפנימיים
 ללא דואר דכרי לשלוח דשאים חכרי-בנסת

 לעבודתם נוגע דכר־הדואר באשר תשלום,
כלבד. הפרלמנטרית

■דע! לא הדיילות
 שוב, מחמירים על אל בחברת יחסי־העבודה

 מזלזלת החדשה שההנהלה העובדים מהרגשת כתוצאה
 פרשת היתה לכך האחרונה הדוגמה לחלוטין. בהם

 הראשונה. במחלקה לדיילות מדי־המארחות
 לתיכנון מייוחדת ועדה שקיימת למרות

 של הנציגות כהשתתפות הדיילות, מדי
 הרעיון על הדיילות שמעו עצמן, הדיילות

 את ראו דהן בעיתונים, קריאה מתוך רק
בטלוויזיה. לראשונה המדים

 שבמחלקה גם מה עצמם, למדים מתנגדות הדיילות אין
 שהן ביותר, הוותיקות הדיילות משרתות הראשונה

 נציגת של לטענתה בניגוד צעירות. פחות כלל בדרך
״סכסיים״. המתוכננים המדים אין ההסתדרות,

הנשיא דובר - חובב
 של הקריינים■ מוותיקי ואחד הרדיו מנהל שהיה מי

 כדובר להתמנות עומד חובב, משה ישראל, קול
נשיא־המדינה. לישכת

 מישרד־החוץ, שדובר אחרי יכוא המינוי
 נכון הנשיא להצעת סירב שילה, מיכאל
דוברו. להיות
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