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 שתי העובדים קדמו וחצי שעה שך
 בו־זמנית. הערים בשתי אסיפות

הש לקראת הובילה הדברים נימת
 רקע על המחלקה של כללית בתה
מיקצועי. סיכסוך סל

 ועד איש קם מסויים שברגע אלא
 ו־ משולם, יוסי הטלוויזיה, גובדי

 החד־ את תשביתו ״אם ■זכריז:
 עם מגע כל מנתקים אנחנו סות
 בחדשות.״ והעורכים הכתבים יעד
 לכתבי־ ובמיוחד לכולם, ברור זיה

 הוועד של גיבוי בלי כי ■;חדשות,
לכישלון. מאבקם נידון ־,כללי

 יום כי ידעו, לא אנשי־החדשות
 עמד החמישי, היום הוא לכן, ;!ודם

 הטל- את להשבית הכללי ;וועד
 מישחק את אפילו לשדר ולא ריזיה

 הפרידה מישחק שהיה ;כדורסל
 של התערבותו רק ברודי. טל סל

 ההשבתה את מנעה סר־החינוך
 שהיה המר, זבולון החמישי. :יום
 מיג־' על מחותן־ראשי להיות !ומר

 ה־ האורחים וביציע הכדורסל •ש
 משולם יוסי עם סיכם ושובים,

 ה־ את לדחות שיש האחרון, :רגע
 הזמן את ולנצל שעות 72ל־ ביתד.1

 של אחוזים 7.5 באותם לדון די
 ה־ עילת את שהיוו :וספת־שכר,

לדב עמדה, השר הבטחת ייכסוך.
 של עיניו לנגד אנשי־החדשות, י

 וה־ מהכתבים תבע כאשר :שולם,
 השידד את להשבית שלא ורכים

 את גם ולשדר השישי ביום ים
אירועים. יומן — שבוע
 הקרינו ויתרו, החדשות אנשי

 בלי השבוע יומן את שבת ליל
עכשיו. שלום על כתבה

ה ל ש מ מ ה
ה נין ש ו ח כ ה

 השר אמר האס
 ראש כי בור;,

בדעתו? שפוי אינו ממשלה
במ המרעישות הידיעות אחת

 האחרו- בשבועיים שפורסמה ר,
סתמי. במאמר מובלעת היתה ם,

 הארץ איש שווייצר, אברהם כתב
 ושימעון דיין משה של ,אמנם

 כי נאמר יודעי־דבר ״בחוגים :־ם
 שר־הפנים הטיל פרטיות סיחות

 ראש־הממ- של דעתו בשפיות !ק
לה...״

 שוחח מי עם פירט לא שווייצר
ש הרושם מתקבל בורג. סף

 שר־ שניהל בשיחות •אמרו דברים
 המערך, ראש עם מכבר, לא נים,5

פרם. ימעון
ב טמונה המכרעת העובדה אך

 ההמשך. בחוסר :דיוק ליתר משך.
הדברים. את הכחיש לא ר־הפנים

 השוררת ההשמצות באווירת !גם
 חשוב, ששר רגיל זה אין שראל,

 קואליציונית, מיפלגה של !ש
 ראש־הממשלה כי הדעה את יע
כזאת, ידיעה פירסום בשיכלו. !ה
 שתוכחש מבלי שמועה, בצורת 1

 הוא — חד־משמעי באופן יד
הממשלה. למחלת חדש מפטום

ת ניו די מ
ם של יאטרוז לי צל

 שמאטעס, תן3 בגין
 מילים גתן סאדאת

* * ועין בשן יצא וקארטר
 חד- היו לינוביץ לסול ההוראות

 לא הצלחה! לי הבא :סמעיות
 מה חשוב לא ערכה. מה סוב

 מע־ תחזיק אם חשוב לא כנה.
משהו, הבא מחודשיים. יותר •

 לפני בהופעה עליו להכריז *וכל
 את יקהה אשר משהו י־ברית,

 רגן רונלד התקפות של :וקץ
 פורום! באותו עלי אנדדסון זן

צוייד זו, במשימה להצליח ׳כדי

השלי אם אחד: בנשק לינוביץ
 קארטר ג׳ימי יהיה תיכשל, חות

מרו יהיה ואם מאוד־מאוד. מרוגז
 עלול הוא הצדדים, אחד על גז

 קארטר אם בייחווד בו. להתנקם
מחדש. ייבחר

 ערך בגין מנחם זאבן. אלטע
 שקארטר מקווה הוא חשבונו. את

 יכול אינו אך בבחירות, יובס
להיזהר. כדאי בכך. ׳בטוח להיות
 לקארטר לתת התכוון לא הוא
 מוכן היה הוא אך ממשי. משהו
 בכסף עולה שאינו משהו לו לתת

 כאדם סביבו, הביט הוא פוליטי.
 כדי בלויים בגדים כמה המחפש
עני. לקרוב כמתנה לתיתם

 שמאטעס בשלושה נתקל מבטו
:כאלה
 אריק של ישנה הודעה •

 תקופת־הכהונה גמר שעד שרון,
הת עשר עוד יוקמו הממשלה של

 הוקמו, כבר מהן שש נחלויות.
 הורה בגין ארבע. נותרו איכשהו.

 תקים הממשלה כי להכריז לשרון
נוספות. התנחלויות ארבע רק

מרשים. כוויתור נראה זה
למר נואש בתי-הסוהר נציב •

 ב־ השוררת האיומה הצפיפות אה
 בכל לגרום היכולה בתי־הסוהר,

 כסף לו אין להתפוצצות. רגע
ה הציע לכן המענים. להרחבת

פו לעניינים קשר כל בלי נציב,
 גדול מיספר מייד לשחרר ליטיים,

 וביטחוניים. פליליים אסירים של
 אסירים לשחרר הציע בייחוד

כב עונשים שקיבלו ״ביטחוניים״
 ל״אירגון השתייכותם על דים

 אנשים על נגזרים כיום עויין״.
 יותר הרבה עונשים זה מסוג

קלים.
 כדי זה מצב לנצל החליט בגין
 דרמאתי שיחדור מחווה: לעשות

ל כשי ביטחוניים, אסירים של
אל־סאדאת. אנוור נשיא
מת חוק-ירושלים, אחרי !•

 לפי להעביר שאסור הדיעה גבשת
 ראש־הממשלה לישכת את שעה

הדבי גדול גם #שלים. למיזרח
 המיפלגות ובצמרת בממשלה לים

כהת כמוהו כזה מעשה כי מבין
הבינ בקהילה בלתי־נסבלת גרות

 בהטלת להגיב העלולה לאומית,
 ראש־המט־ ישראל. על עיצומים

כזה. מצב עם השלים שלה
 כמחווה. זאת לנצל החליט עתה

זה. עצם ללינוביץ זרק הוא
מת היו ה״ויתורים״ שלושת כל

 ובלי לינוביץ בלי גם גשמים
 כלל. ויתורים הם אין משא־וסתן.

 כדי הספיקו אלה שמאטעס גם אך
ה לינוביץ את איכשהו להלביש
עירום.

 לי- הגיע כאשר חדש. מישחק
הזמן היה לאל־סאדאת, נוביץ
 עליו היה יום באותו עוד קצר.

לק לקארטר, מיברק-ניצחון לשלוח
בני־ברית. בוועידת הופעתו ראת

 לינוביץ הבטיח מה לדעת אין
 ה״ויתורים״ מלבד מצריים, לנשיא

 כסף על גם שדובר יתכן בגין. של
אל־סאדאת פנים, כל על ונשק.

 על כללי באופן לדבר מוכן היה
 לנקוב בלי המשא־והמתן, חידוש

 ל- יסכים שבגין בתנאי בתאריך,
 בלי שוב משולשת, וועידת־פיסגה

בתאריך. לנקוב
תי זה היד, ממשית, מבחינה

 חסר- מישחק — צללים של אטרון
 הוא לקאדטר. הספיק זה אך תוכן.
 בני־ לעיני הניצחון דגל את הניף

האמ היהודי שגם ומכיוון ברית.
צריך אינו ביותר האדוק ריקאי
 יצא מבגין, אדוק יותר להיות

 הוא ועין. בשן העניין מן קארטר
 לא גם אך כבירה, הצלחה נחל לא

תבוסה. נחל
לנשי הבחירות עד יספיק זה
 מישחק ייפתח היום למחרת אות•

אחר. לגמרי
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בציבעי ולא טבעיים, בצבעים או ־ לצייר מוווו 1.
הצבאי הממשל ציווה י״! הפלסטי! דגל ה

ל- פרצה חיילים כוצת ך•
החוצה!״ לצאת ״כולם גלריה.

 המבקרים, קהל לעבר הקצין קרא
ניש־ את אליהם מכוונים כשפיקודיו

 תערוכה אין סגור! ״המקום קם.
 בקפידה התבונן הקצין !״היום

מס הקירות על התלויות בתמונות
 ואת זאת ״את :לחיילים והורה ביב
 אחר- !״אית׳נו לקחת זאת ואת זאת
 אתה ״גם :המקום בעל אל פנה כך
איתנו!״ בא

 שנכחו הערבים לפי קרה, זה
ש בשבוע החמישי ביום במקום,

ברמאללה. 79 בגלריה עבר,
 תערו־ במקום נפתחה יום באותו

חמו מוחמד הצייר של כת־ציורים
 לכיסא- המרותק נכה מאל־בירה, די

 החרימו המימשל חיילי גלגלים.
 של מיכחולו פרי ציורים, חמישה
 שהציג. הציורים 58 מתוך חמודי,
אמי של פוסטרים כמה גם נלקחו

 הכבולות הידיים ענני. נביל האמן שצייר כרזההאסיר יום
 ברקע הפלסטיניים. האסירים את מסמלות

הוחרמה. יוס־האסיר, לרגל שצויירה הכרזה, מהקוראן. פסוקים מופיעים

מוחרמים י1ש
שלו הפוסטרים אחד את החרים שהמימשל מימין),

 נראה משמאל בתמונה מיכחולו. פרי ציור מציג
 חמישה החרים שהמימשל חמודי, מוחמר הנכה, הצייר

לו. להתנכל מנסה שהמימשל חושד חמודי מציוריו.

שהוצגו. אחרים, פלסטיניים נים
מ בדר עיצאם הגלריה, בעל

ה המימשל לבניין הובל רמאללה,
 סיבת לו הוסברה ושם בעיר, צבאי

 אמר במימשל ״הקצין ההחרמה.
 הציורים את מחרימים שהם לי

 בדר סיפר פוליטיים,״ שהם מפני
הז ״הוא לאמנות. מורה ,33ה־ בן

 ציורים עוד אציג שלא אותי היר
 לא שאם ואיים שלי, בגלריה כאלה

ה את יסגור שלו, להוראות אשמע
לבית־הסוהר.״ אותי ויכניס גלריה

 החרימו שהחיילים אחרי כשעה
 אנשי בגלריה הופיעו הציורים, את

ציל הללו שירות־הביטחון־הכללי.
 במקום. שנותרו הציורים כל את מו

 אמורים היו שציוריו חמודי, הצייר
 ימים, עשרה במשך מוצגים להיות
 הציורים ולגורל לשלומו חשש

 התערוכה את הפסיק לכן הנותרים.
הציו את החזיר הראשון, ביומה

לביתו. רים
 37מ־ בן חמודי שרוי מאז
לדבר ממעט הוא מתמיד. בפחד

 מאוד עצבני ״אני עיתונאים. עם
 לא ״אני סיפר. -שקרה,״ מה בגלל
 ממני שנלקחו הציורים מדוע מבין

 האחרים והציורים להצגה, אסורים
 דבר. אותו הכל בעיני מותרים. שלי
 הוא שלי והלב מהלב, מצייר אני

 ולא הציורים, את לקחו הם אחד.
 גם אני בהם. יעשו מד. לי אמרו

 הלאה.״ יהיה מה יודע לא
ב חלקית משותק שהוא חמודי,

 המימשל כי חושד וברגליו, ידיו
עק- ״הם לו. להתנכל מנסה הצבאי


