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מחאה
סנטורים של
 שד בראשותו אמריקאיים, סנטורים עשרה

 שיגרו ישראל, ידידי כולם ג׳קסון, הגרי
 מנחם לראש־הממשלה, סודי מחאה מיכתם

 והתוכנית חוק־ירושלים כעניין בגין,
 לעיר-המיזרחית. בגין שד לישכתו להעברת
 ג׳קסון, אד בגין שד אישית פנייה בעקבות
 פירסום לתת שלא הסנטורים הסכימו

למחאתם.

 האיגה מפ״ם
אולטימטום

 בעיתונים, השבוע שהופיעו לידיעות בניגוד
 חכדי-כנסת ארבעה כין המשאדמתן עמד

 בפני מיפדגת־העבודה לבין מהקואליציה
חתימה.
 הבטיח פדס, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש

 ריאלי מקום יצחקי, ויצחק מד״ש אליהו שלמה לח״כ
 יגורי אסף לח״כ הבאה, לכנסת המערך ברשימת
 פיתרון' אסעד שפיק ולח״ב שגריר מישרת מהליכוד
 להפיל יעזרו אלה אם שלו, כלכליים לקשיים

הממשלה. את
 מפ״ם, לראשי העיסקה פרטי כשנודעו

 זה, רקע על מהמעדן־־ לפרוש איימו הם
 הכחשת תוך לסגת, היה פרס ועד

המשא־והמתן. קיום עצם

6קוד? אח סידר פרס
 כי טוען קודק, טדי ראש־עיריית־ירושדים,

 ״כ ח מיפדגת־העבודה, יושב־דאש
אותו. לסדר מנסה פרס, שימעון

 לענייני שר להיות פרס לו הבטיח קולק, לדברי
 הבחירות. אחרי פרס שיקים בממשלה ירושלים
 לא הוא כאילו התבטא שפרס לקולק נודע לאחרונה

 ממשלה, בחבר צורך אין וכי לקולק זאת הבטיח
ירושלים. לענייני שר

 קולק מקורבי הדליפו זאת בעקבות
 לרוץ ראש־העיר כוונת את לעיתונים
 לכנסת, בקרובות בבחירות נפרדת ברשימה
ירושלים. למען רשימה

ימח אי האגודה
בגי! על

 נפגשו מועצת־גדולי־־התורה, הוראת פי עד
 ראש־הממשלה, עם אגודת־ישראד ראשי
 לפרוש ואיימו בביתו, בגין, מנחם

 הכנסת אם השבוע כבר מהקואליציה
 והפתלוגיה. האנטומיה חוק את תעכיר לא

 אפשרי. אינו הדבר כי האגודה, לראשי הסביר בגין
 הסכימו מועצת־גדולי־התורה עם התייעצות אחרי
 זה בעניין ממשלה בהחלטת להסתפק האגודה ראשי

 בישיבתה החוק קבלת על החליטה אמנם והממשלה
השבוע. בתחילת
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להציג שלא החליט ברמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש

 הבאה. הכנסת יושב־הראש לתפקיד מועמדותו את
 סיכויים לברמן יש לשילטון, המערך יעלה אם גם

 על לו הודיעו במערך גורמים מחדש. להיבחר
בו. המיפלגה תמיכת  הוא מקרה כשום כי החליט ברמן אודם

 לחזור שואף כרמן מועמדותו. את יציג לא
 כנושאים ולעסוק מיפלגתית לפעילות
 שנמנעות התעסקויות והכרתיים, מדיניים

יושב־הראש. כתפקיד ממנו

משובר יתחדש
חיק־החוץ

 דרישתו את לחדש מתכוון מודעי, יצחק שר־האנרגיה,
 לראש־ על־כך הודיע מודעי תיק־החוץ. לקבלת

 לישכתו אנשי באמצעות בגין, מנחם הממשלה,
בגין. של

 עד נודע להם אשר הדמוקרטים, שרי
 לכגין הודיעו מודעי, של המחודשת דרייטתו

 מודעי של למינויו התנגדותם התחזקות על
 דרישותיו כעקכות כעיקר לתפקיד,

 עצרת להחרמת מודעי שד האחרונות
 השוק־האירופי• מישלחת ולהחרמת האו״ם

לישראל. להגיע העומדת המשותף

עול״ס יחפש בבין
 סיורו את להציג עומד בגין, מנחם הממשלה, ראש

 עולים עם פגישות כמסע בארצות־הברית הקרוב
לישראל. פוטנציאלים
 שמא חוששים הממשלה ראש בלישכת

 המדינית. מהבחינה כישלון יהיה הסיור
 את להציג הממשלה ראש החליט לכן

העלייה. כעידוד המסע מטרות

יפרסם חלב*
 המוחזקים, השטחים לענייני הטלוויזיה כתב
 הגדה ״סיפור ספר כתיכת סיים הלכי, רפיק

 שפות כארבע יודפס אשר המערבית״,
כעולם. ארצות ככמה ויופץ

 אוטוביוגרפי, גוון בעל שיהיה בסיפדו, יסקור חלבי
 הולדתו מיום הישראלי־ערבי הסיכסוך תולדות את
 עתה. ועד העצמאות, מילחמת של בעיצומה חלבי, של

 פירסום שעם חוששים הלכי שד ידידיו
ברשותי־השידור. מעבודתו יסולק הוא סיפרו

שלחת ־ המצרית המי
ק פ ס ב

 מיפדגת־השילטון •טל המישדחת כי נראה
1 לארץ. תכוא לא המצרית

 לביקור־תגמול, לבוא צריכה המישלחת היתה תחילה
 לאחר־מכן במצריים. מפ״ם מישלחת ביקור אחרי

 תהיה המישלחת כי אל־סאדאת הנשיא החליט
 התערבות אחרי כנראה בישראל, המיפלגות״ ״לכל

 ההרעה רקע על עתה, הישראלית. השגרירות
 כי ההרגשה בקאהיר שוררת ישראל־מצריים, ביחסי

כלל. תצא לא המישלחת
 המישדחת :תכוא לא אחרת מישדחת גם
לישראל. מצריים עיתונאי שד

 לסיור, נרשם לא מצרי עיתונאי שום :הסיבה
 אגודת־העיתונאים של החלטתה ביגלל כנראה

 הושג לא עוד כל ישראל עם יחסים להחרים המצרית
הפלסטינים. עם שלום

 עבד־אל־סתאר יחיד, מצרי עיתונאי רק בא בינתיים
 במדיניות התומר ותיק שמאלי עיתונאי אל־טאווילה,
 על מאמרים 20 לכתוב עומד הוא אל־סאדאת.

גבולות. בקיבוץ שהייה כולל בישראל, רשמיו

 נדה היכן
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 המטה־הארצי את להעסיק ממשיכה שמועות חרושת
 הנער של הצלתו כישלון בעקבות המישטרה של

ירדן. אורון
 הרצל רב־ניצב המפכ״ל, שד מחלתו סכיב

 מיכצע על ההחלטה שנעשתה כעת שפיר,
 כלל שפיר כאילו סיפורים נפוצו הכופר,

 כאחד פרטית כחופשה אלא חולה, היה לא
כארץ. מכתי־המלון

כאילו בעקשנות טוענות אחרות שמועות

 של תל־אכיב מחוז מפקד דיווח לא
 למפכ״ל טיומקין, משה ניצב המישטרה,

 הראשונות השעות 24כ־ החטיפה על
׳ החטיפה. של
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 של מטר השבוע שמעו מחברי־הכנסת מעטים רק
 כח״ לעבר תמיר, שמואל שר־המישפטים, מפי קללות

̂ םתהכנ מליאת בתוך בן־מאיר, יהודה המפד״ל,  .נמיר שמיעה. כטווה היה לא עיתונאי אף
:ובאנגלית כתחת״ לי ״שישק צעק:
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 דרשו הדתיים העיתונות״. ״חוק כשנדון קרה הדבר

 משר־ זד, חוק לפי הסמכויות העברת את והשיגו
 בסוף־ לסכם תמיר כשקם לשר־הפנים. המישפטים

_ בן־מאיר. לכך התנגד הדיון,
 ידין, ייגאל הפרופסור סגן־־ראש-הממשלה,

 מלדבר, להימנע ממנו וביקש תמיר אד רץ
 כף על הקואליציה. שלום על לשמור כדי

ודיבר. בהתפרצותו, תמיר היטיב

״ויו

ש הצח״מ ברא
 העמיד שפיר, הרצל רנדניצב המישטרה, מפכ״ל
 (צח״מ) המייוחד החקירות צוות בראש למעשה עצמו

 עמוס של הכפול, הרצח פרשת את לחקור שהוקם
כהן. ועזר אוריון
 מחלד על יומיומיים דיווחים לקבל דורש שפיר

 ״דורש שהוא הצח״מ לראשי והבהיר החקירה
מהירות.״ תוצאות
 הרצח פרשת של מהיר פיענוח שפיר לדעת
 של הציבורי לדימוי הצלה יהווה הכפול

 חטיפת פרשת אחרי שנפגע המישטרה
ירדן. אורון

ם תוכי ת רש פ
־'שדיה׳ ן ״טחו

 כיטחון־שדה ענף מקציני אחד
 מחזיק פרן המודיעין, כחיל

 התלוננו חיילות כמישרדו. תוכים שלושה
 הן הצבאיים, לתפקידיהן שבנוסף כך על

 התוכים כלובי את לנקות חייבות
 החיילות, טוענות כמו־כן אותם. ולהאכיל

 עד־־ידי המועברות למחלות חשופות שהן
התוכים.

 לאלה סרן׳ מתנכל החיילות, לדברי
 שלו. הפרטיים בתוכים לטפל שמסרבות מהן

 התוכים, את לסלק פקודה הסרן קיבל תלונות בעקבות
 חיל־ למפקד הגיעה הפרשה כן. לעשות סירב אך

התוכים. בפרשת לפסוק שיצטרך המודיעין

 חוות תוקם
אליגטורים

 אדיגטורים. חוות להקים עומדים בחמת־גדר
 בארצות■ סייר הסביבה קיבוצי שד נציג

 ורכש שם כאלה בחוות ביקר הברית,
 להגיע העומדים אליגטורים צ0מ־ למעלה

 יהוו האליגטורים הבא. בחודש לישראל
 לתיירים. משיכה מוקד

לייצוא. סרטני-מאכל עתה מגדלים כבר בחמת־גדר
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 סמט, לחיים הזה הסולם כתב שהציג שאלות־ בעיקבות
 זהותו בעניין תמיר, שמואל שר־המישפטים יועץ
 לתמיר חוברת־הפירסומת־האישית מפיק של

 תיקונים השבוע בתחילת נערכו במדינה), (ראה
בחוברת.
 החוברת, שער על הדפס הופיע לפתע

 על־ידי יצאה־לאור שהחוברת ציין בו
הדמוקרטית. התנועה
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