
כה. עד המיבצעים כל על בהיקפו יעלה
 בגין מנחם הממשלה מראש קיבל הוא שרון לדברי
זה. למיבצע אישור

ציפור■
ש שר דור

 מרדכי (מיל׳) תת־אלוף סגךשר־הכיטחון,
 ראש עב השבוע שוחח ציפורי, (״מומקה״)

 כשר אף המכהן בגין, מנחם הממשלה
 שר■ כמהרה למנות ממנו ודרש הביטחון,

ביטחון.

 של בהחלטתו חשוב תפקיד מילאה זו הבטחה
 אחרי בלבד מעטים ימים משל״י, לפרוש מרציאנו
 בכנסת. המושב את אליו להעביר החליטה שהסיעה
 פרש כאשר בכנסת. התקדימים את נוגדת ההבטחה

 רקע על חדש״, כח — הזה ״העולם מסיעת כהן שלום
 שייך אינו המימון המימון. את קיבל לא דומה,

 המיפלגות. לפעולות במפורש נועד אלא לח״כים,
 יכול אולם הכנסת. יושב־ראש מחליט המימון על

 מחליטה כך ועל מוכרת, לסיעה רק מימון להעניק
 מרכזי. גורם בה מהווה קורפו שחיים ועדת־הכנסת,

 המיפלגות מימון להענקת התנגד קורפו
המנדטים. שני בעלת ״התחיה״, לסיעת
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ר ש אלי בן־
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 בהעדר כהלכה מתפקדת המערכת אין ציפורי לדעת
 אחדות מינהליות תקלות כבר וארעו שר־ביטחון

 מלא. בתפקיד שר שאין העובדה בגלל
 מינוי לנושא ער שהוא מפגין הכין ציפורי

 כדחוף זאת רואה אינו אך שר־־כיטחון,
כמייוחד.

או רי ט ס ב
 של ג׳ רשת משדרת אחדים שבועות בכר
 ביטידור וקצב פופ שירי ישראל״ ״קול

 אחר 4״ל 2 השעות כין סטריאופוני
הצהריים.

 מתתיהו ראש־הממשלה, מי־טרד מנכ׳׳ל
 שגריר כאילו טען שמואלכיץ (״מתי״)

 בן־ (״אלי״) אליהו הד״ר כקאהיר, ישראל
 כקאהיר כהונתו את לקצר מבקש אלישר,
 שמואלכיץ לדברי לארץ. השנה עוד ולחזור

 מסיבות הבקשה את כן־אלישר נימק
אישיות.

 את וכל מכל מכחישים בן־אלישר מקורבי
שמואלביץ. של השמועה
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 להעכיר החליט בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 תוך לירושלים־המיזרחית לשכתו את

 שצעד מכך מתעלם בגין אחדים. שבועות
 הבינלאומית בקהילה רב רוגז יעורר זה

 זרים •טגרירים מיספר מאזהרת ומתעלם
 ארצות־הכרית, שגריר בראשים כישראל,

 לא רגלם שכף לואיס, (״סם״) סמואל
בלשכה. תדרוך

 (״מתי״) מתתיהו מישרד־ראש־הממשלה, מנכ״ל
 מיספר האחרונים בשבועיים ביקר שמואלביץ,

 על לפקח כדי ללשכה, המייועד בבית פעמים
 המטה־הארצי בין שוכן הבית האחרונות. העבודות

 הר־הצופים. לבין ג׳ראח שייוד בשכונת המישטרה של
 לפני המיזרחית לירושלים לעבור החליט בגין

 שתגובת תיקווה מתוך בארצות־הברית הבחירות
מתונה. תהיה הבחירות, ערב האמריקאים,
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מפד׳יל ■א״ם ה
שא □ בוו אלי סקסו מו הו

 לראש־ השבוע להודיע עומדים המפד״ל ראשי
 תמיר, שמואל ולשר־המישפטים בגין, מנתם הממשלה,

 סיבה ההומוסקסואלים חוק בתיקון יראו שהם
מהקואליציה. לפרישה

 בחוק הסעיף את לבטל בממשלה אתמול הציע תמיר
 הם מבוגרים בין הומוסקסואלים שיחסים הקובע
פלילית. עבירה
 בגין עם שוחח ככר המפר״ל משרי אחד

 שבמפד״ד שלמרות לו והסביר זה כעניין
 ■לא החוק, כתיקון התומכים קולות יש

 בממשלה להישאר כמיפלגה המפד״ל תוכל
יעבור. התיקון אם

 כח ״העולם־הזה סיעת על־ידי הוצע זה תיקון
 דתיים של קטן ברוב אז והובס 7ה־ בכנסת חדש״
חירות. ואנשי

ם כץ ״ א
ש רו ס ל

 תמיר, שמואל שר־המישפטים, של התקפלותו
 תיק על הדמוקרטית התנועה תוותר לפיה מההצעה
 לפרוש כץ של מאיומו נבעה והרווחה העבודה

תמיר. של הצעתו תתקבל אם הדמוקרטית, מהתנועה
 שלפיה נגדית הצעה שיציע איים גם כץ

 המייטפטים. תיק על התנועה תוותר
 ואף הצעתו את להגיש שלא החליט תמיר
 שר■ בפני שמענו לכץ שליחים ־טיגר

 לא מעולם תמיר דעת על כאילו הרווחה
זו. הצעה להגיש עלה

 השידורים על דבר פורסם לא בינתיים
 כך. על יודע אינו והציבור הסטריאופוניים,

 יפה, יעלו הצהריים אהר הנסיוניים השידורים אם
ג׳. רשת של הסטריאופוני השידור שעות יורחבו

ת ע בי ה ת ב די
ד1 ..אד־עד״ ג

 תביעת להגיש עומד בלונדון רויאל נזאונטץ מלון
 מנכ״ל נגד בתל-אביב, בבית־מישפט אזרחית, דיבה

שנדר. יצחק על, אל־ חברת
 למנכ״ל ■טנדר כתב המלון לטענת

 שעימם בתי־המלון כי מישרד־התחכורה
 הפועלות טיסות־השכר הכרות קשורות

זונות. כתי הם מישראל,
 קשורה 'המלון*שעימו איחד"מבתי רויאל~הוא מאונטץ

 הוא המלון הישראליות. טיסות־השכר מחברות אחת
 כאחד ידוע בעליו, ולטענת כוכבים שלושה בן

בלונדון. המהוגנים

ל פכ׳י מ ה
ש פ ח ר מ ב דו

 שפיר, הרצל רב־ניצב המייטטרה, מפכ״ל
 עיתונאים שלויטה עם שיחות ערך

 לתפקיד מהם אחד מינוי אפשרות כרכר
 ארד אריה של כמקומו המישטרה, דובר

תפקידו. את העוזב
 שינוי חל ירדן, אורון הילד חטיפת פרשת בעקבות

 והעיתונות. הדוברות לנושא המפכ״ל בגישת מהותי
 מהימן שיהיה דובר במציאת רבה חשיבות רואה הוא
התיקשורת. אמצעי על

 כן■ התעופה בנמל נוחת לשבוע אחת
 ״אייר-אוגנדה״, חכרת של מטוס גוריון
אוגנדה. •טל הלאומית התעופה חכרת
 שילטונות צליינים. של קבוצות לארץ מביא המטוס

 בשעות ינחת שהמטוס מקפידים נמל־התעופה
שחר. עם וימדיא הלילה

 ולקבל מהממשלה לפרוש מעוניין עצמו כץ אגב,
 באוניברסיטה־העברית־ לו שהוצעה פרופסור מישרת

 אפרוש ״אני אמר: הוא למקורביו אך בירושלים,
יחליט.״ ולא־־כשתמיר אחליט כשאני

ייי

ה רב■! ע יחליףבונ ב צ
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ח״כיס 4
 ארבעה על השבוע נודע בכנסת המערך סיעת בחוגי

 יושב־ראש עם שסיכמו מהקואליציה חברי־כנסת
 ממפלגותיהם פרישה על פרם, שימעון ח״כ זו, מיפלגה

 עצמאיות סיעות הקמת או למערך, והצטרפות
למערך. הקשורות

 הבטיח אלה .מחכרי־כנסת לאחד שרק נודע
 המערך כרשימת ריאלי מקום ככתב פרם

1 ״ הכאה. לכנסת

אולוגיה אידי
 כתוך מייוחד צוות הקים רכין יצחק ״כ ח

 דימוי לתת שידאג שלו, הבחירות מטה
 על ולהצביע רבץ לקבוצת אידיאולוגי
פרס. שימעון ״ב ח יריבו, •טל שיטחיותו

 ברקאי חיים הפרופסורים יעמדו הצוות בראש
וייס. ושבח

ת ה חרו ח טי ב ה

 חינו! קצין במיפקדת הוחלט במחנה, צה״ל חיילי
 זה. גירעון להקטנת צעדים כמה על ראשי

 השערים המרת יהיה הראשון הצעד
 שחור־לב כשערי השבועון •טל הצבעוניים

 על גם יוחלט זה צעד שבעקבות נראה
1 * השבועון. •טי המודפסים העותקים מיספר צימצום

ה ר ב ת צ ב סי ר ה צ  ח
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שרו! אריק של

 מיכצע מתכנן שרון, אריק שר־החקלאות,
שהוא אומרים ומקורביו חדש, התנחלויות

אנו מימון צי מר ל
 חיים חירות ח״ב הקואליציה, יושב־ראש

 מרציאנו סעדיה לח״ב הבטיח קורפו,
 ־ •טל המיפלגות מימון מחצית את שיקבל
ויפרוש. זו כסיעה יבגוד אם של״י, סיעת

 , בסכנה נמצא בירושלים אגודת־העיתונאים ועד
 לפן החליטו האגודה מחברי שכמה אחרי פיזור,
 חדש. ועד ובחירת הקיים הוועד הדחת למעל

 הווז׳ יושב״ראיט את להדיח היא הכוונה
 מתנגדי כראש אלון. יצחק הרדיו איש
מהרדיו, עיתונאים דווקא נמצאים אלץ


