
או השם, בעזות וגן, בעזות מודעי, בעזות מנסה נוס

יתמודד שמיר

שמיר
לוי נגד מודעי, בעזרת

גיד ר־התעשייה־והמיסוזר, **ץ
*  כמה השבוע החצין פת. עון /

 לפחות בלתי־רגילים. סימני־התרגשות
זה. רמוי־דג איש עבור
 התעשייה כואבת שלשר שסבר מי

 חשד הכושל, המיסחר או המתמוטטת.
 הדירה פת של שנתו את בכשרים.
בענייני־חוץ. דווקא שנגעה שמועה.

 ראש־הממשלה במישרר מקורות
 המושבע, יריבו שסיכויי לפת הדליפו

 לזכות מודעי,׳ יצחק שר־האנרגיה
 במיקצת. עלו שר־החוץ, במישרת

הגו שמיר יצהר שיד יועציו
גאוני
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בעידן דוחה,

ק־
לד. ל*דבא דמילעדים צ^ב^ב
 של הפחות־חכמים מאנשיו כמה

 ואת התואר את לקנות נטייה גילו לוי
 לוי את הופכות שהיו ה״סמכויות",

 הלוקש אכילת שני. מרידור ליעקוב
 עבור מישרד־החוץ את מפנה היתה

מודעי.
 אשליות אומנם, אין. לשמיר

 .לכישוריו הנוגע בכל מרהיקות־לכת
 להפקיד מעדיף הוא אבל מודעי, של

 עם קרע למנוע כדי המישרד, את בידיו
 ובעיקר מקבוצת־מודעי, הליברלים

סגנו. את לחסום כדי
 פרשת את לשמיר להזכיר טרח פת

 לכלי־התיקשורת פנה מישרד־האוצר,
 צורך שאין המלומדת, דעתו את והביע

 הסגן, של התפטרותו אחרי בשר־חוץ
 פת, סבור בכד, די מאיר. בן יהודה ח"כ

 והכל חדש, סגן ימנה שראש־הממשלה
בשלום. מקומו על יבוא

 בעצם הרוצה ששמיר, ספק אין
 ראש־ של הכפול המדיני בתפקיד

 לעצתו יאזין ושר־החוץ, הממשלה
התעשייה. שר של הטובה

 שכל מתחיל,להבין, שימי־
 אח־ ליב־ר ־־כי ייחור־

 מחיי כמחלומת מיח ־*־־־*"ק,
 .,השינאח חוק ליברל"מני. נגד

 המו־ (יימ המתמדת״ ההדדית
 ממשיך ״המוצדקת״) כיפים:

 ימל ניטרולם את להבטיח
אחרו*. דור עד הליב־לים

 את להבין ניתן זה רקע על
 מיפלגת־ יו״ר של הרבה פעילותו
 את לפתות כדי פרס, שימעון העבודה,

 הקואליציה. את לנטוש אנשי־מודעי
 של כלשונו הבלתי־נלאה", ״החתרן

 עם רצוף מגע מקיים רבין, יצחק
 של המוצדק חששו ורק מודעי,

 בלי מערכת־בחירות מפני הליברל
 הפיכת־חצר. מונע (חרות) הליכוד
פרם. של עורו את שתציל

 מעלים פרס עם מודעי קבוצת מגעי
 בסיעת־הליכוד הטמפרטורה את

 רוני ח״כ את השבוע והביאו בכנסת,
 גינוני־ חרף חמום־מוח, די שהוא מילוא,

במליאת לצעוק שלו, עורר־הדין

ו ובז
 ח"כ מודעי, של ימינו יד לעבר הכנסת
גולדשטיין. פנחס

 ״ללכת לגולדשטיין קרא מילוא
 הליברלים ח"כ אבל למערך." כבר
שתיקה. על שמר

 ובעיקר אנשי־מודעי, שכל העובדה
 ולאומנים ניצים הם עצמו. גולדשטיין

 משמעותית איננה במיוחד, קיצוניים
 לעצמם למצוא יוכלו הם במיוחד.
 2 מס' כמו במערך, רבים שותפים
 ארבלי־ שושנה לכנסת, ברשימה

 נגד השבוע שהצביעה אלמוזלינו,
כהן. גאולה ובעד סיעתה, עמדת

 פרס לסיכויי הנוגע בכל הספקות
 ורק אך נובעים שלו בהימור להצליח
 מודעי ירוץ אם האלקטורלי. מהנושא

 במנדט אף יזכה לא הוא לבחירות. לבד
היטב. זאת יודע והוא אחד,

הוט<ץ, פרס,
ערפאת

ן י כ ן ה ־ כ מנו  שאי־אפשר מבין ה
 והוא מודעי, על ורק אך להישען 0

 של ממדיניותה רב עידוד שואב
 יאסר פגישת אחרי ארצות־הברית.

 (ראה מובארכ חוסני עם ערפאת
).7־6 עמודים
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 ספק אין הנוכחי הכלכלי במצב
 מובהק. פוליטי נכס משום בכך שיש

 הכלכלי ממצבם המודאגים האזרחים,
 הטרגדיות מכל מאשר יותר האישי

 עם קרע בשום מעוניינים אינם בלבנון,
הגדולה. נותנת־הלחם
ע בו ש ד יטלא פרם רמז ה ג תנ  י

 ערפאת, עם מסויים לקיטה אך
ה ירדגי. במסוו

 נשארות המערך של ההצעות
 כמובן, דבק, והוא בלתי־קבילות,

 כלומר שלו, המסורתית בטקטיקה
הכלים. את שישבור השני לצד לגרום

 בזהירות, לשחק, הנכונות עצם אבל
של גושפנקה גם לו שיש ירדני בקלף

שושנה
והחוחים

(המערך) גיל יעקוב ח־כ
 חברתו, באוזני השבוע זעק

ש ארבלי־אלמוזלינו, שושנה
 מגאולה לאומנית ״יותר היא

 לא ארבלי־אלמוזלינו כהן."
 עם והצביעה התרגשה,
הליכוד.

 הבאה ברשימה מקומה
 ומומחים מובטח, לכנסת

 בקלות תשיג שהיא סבורים
 הדרושים האחוזים 60 את

מחדשה. לבחירתה
 במערך רבים ח׳׳כים

 ״חב־ היא שארבלי טוענים
 ומצביעים סובה", רת־כנסת

 בהופעות שלה הרקורד על
 ספק אין ובוועדות: במליאה

 פופולרי קו מייצגת שהיא
במיפלגתה. למדי

 מחסלים לה והדומים היא
 עשוי שהמערך אשלייה, כל

פרלמנ אופוזיציה להוות
משמעותית. טרית

 של קרנו את מעלה פלסטינית, קבילות
בוושינגטון. פרס

 התרגילים שכל סבורים -יודעי־דבר
 פרס. את להציל כדי בהם אין האלה
 את מערערים דעת־הקהל סיקרי
מושיע. ואין — מעמדו

 לראשות המערך מועמדי שלושת
 על להתגבר חייבים הממשלה

לא־קלים: מיכשולים
 חלש אבל במיפלגה. חזק פרס
בציבור.

 עוצמתו של הזאת, הנקודה את גם
להבהיר. כדאי העסקנים, בקרב

 יטעה, לפי רוב, ייט לפרס
 המורכב המיפלגה, כמרכז
 מעסרניב הגדול בחלקו

 ועידת־המיפרגה, מיקצועיים.
 את יותר משקפת זאת, לעומת

 מאיימים ויריביו דעת־הקהל,
 פורום לפני הנושא את להביא

 מבחינה העליון שהוא זה,
חוקתית.

 שנוא אבל בציבור, מקובל רבין
 המופנמת, אישיותו בשל במיפלגה,

 וכן כלשהן, וספונטניות נדיבות העדר
 אריאל עם שלו שיתוף־הפעולה בשל
ללבנון. הפלישה בזמן שרון

 תומכיו במרכז. סיכוי אין לרבץ
 ינוטרלו ופרס נבון שאנשי מקווים
מוסכם. כמועמד רבץ יעלה ואז הררית,

 עדיין מצבו לנבון, אשר
 במיפלגה, חוקים ואנשים איתן,

 תל־אביב, מזכיר־מחוז כמו
 עבורו מכינים שפייזר, אליהו

בוועידה. להתמודדות תשתית
 היומית בעיתונות כתבים כמה
 של יחסי־הציבור למערכת התגייסו

 לנצח יכול שהוא הפשוט בנימוק נבון,
 ואילו הכלליות. בבחירות שמיר את

 בהארץ, מרקוס יואל כמו אחרים,
 את להמעיט שנועדו עובדות פירסמו
דמותו.
 את משחק עדיין עצמו נבון

 עצמו של מהצל מפחד הפרימדונה,
 לפני להצליח. בסיכוייו בכך ופוגע

 כימעט לו, לוותר פרס נטה חודשיים
 היו״ר של עוזריו גייסו עתה מאבק. בלי
 נבון את לצייר כדי פרס", ״יונייטד את

 המכירים מהם, כמה טיבעיים. בצבעים
 סבורים הנשיא־לשעבר, את היטב
 ה״חום את לשאת יכול לא שהוא

 הם מהמירוץ. ויסתלק במיטבח"
 בכירים שאישים מהעובדה, מתעלמים

 מעודדים נבון, את מדרבנים כמעיר
 מכריע קלף בו ורואים הרף בלי אותו
הליכוד. נגד

 מבחוין אובייקטיבי מבט
 הבלתי־-נמעת, למסקנה יביא

 להיבחר נבון של שסיכוייו
 הוא רק ודאיים. הם בוועידה

 את להבשיל עלול עצמו
הזאת. המועמדות

שמיר־
נבע

שה ואפי מודעי, קלף על להמר ךי*
!  יפרוץ כן אם אלא רגן, קלף על לו ^

 מיפלגת־ בתוך אמיתי מדיני ויכוח
 ניצי מיפנה שצפוי גם מה השילטון.

).11־10 עמודים במפד״ל(ראה בולט
 כן, אם נשארה, התחזית
 רקע על שמיר־נבון, התמודדות

 ואפשרות מידרדר כלכלי מצב
 אם מסויים, אמריקאי ללחין
 בכיוון להתמיד ערפאת יצליח

לקאהיר. אותו שהביא
1 ברעם חיים

12

המחרים במדינה
)9 מעמוד (המשך

חוק
דגלים שני שד סמל

 אין קבע: המישפטי היועץ
 שבו סמל בנשיאת עבירה

 ישראל דיגלי משולבים
ופלבטין

 שני לתואר הלומדת לביא, רותי
 תל־ באוניברסיטת במדעי־המדינה

 אירגון־הסטודנטים חברת היא אביב,
 לשאת נוהגת היא קמפוס, השמאלי

 המועצה סמל את עת בכל חולצתה על
 ישראלי־ שלום למען הישראלית

 דגלים: משני מורכב זה סמל פלסטיני.
 והדגל ישראל של הכחול־לבן דגל

 העם של השחור־לבן־ירוק־אדום
הפלסטיני.

 של סגנית־הנשיאה גם היא רותי
 היא באוניברסיטה. הסטודנטים אגודת
 בהיכנסה הדגל את להסיר תמיד נהגה

 לגרום שלא כדי האגודה, לישיבות
 באגודה חסרת־תכלית. לפרובוקציה

ימניים. לסטודנטים ייצוג גם יש
 לישיבה, רותי נכנסה השבוע

 קמה מייד הסמל. את להסיר ושכחה
 לחבריו וקרא קם איש־הליכוד סערה.
מחאה. לאות הישיבה, מן לצאת

 במהרה. שככה הסערה־בכוס־מים
 והכל השיכחה, על התנצלה לביא רותי

בשלום. מקומו על בא
 כי ידעה לא רותי ולהחרים. להגן

 הסמל גורל הוכרע עצמו יום באותו
אחר. במישור
 גיבור־השלום של רציחתו אחרי

קיימה אל־סרטאווי, עיצאם הפלסטיני,

המריבה סמל
נכון...״ זה יהא .לא

 שלום למען הישראלית המועצה
 בתל־ עצרת־אזכרה ישראלי־פלסטיני

 סרטאווי של לתמונתו מתחת אביב.
הדגלים. שני — המועצה סמל הוצג

 להגן כדי לכנס שבאו השוטרים,
 החרימו אפשרית, התנכלות מפני עליו

 בחקירה ופתחו הסמל את בתומו
 החשד: המועצה. ראשי נגד פלילית
 האוסר תמיר", ״חוק את מפר שהסמל
אירגון־טרור. עם הזדהות

 אמנון עורר־הדין פנה האירוע אחרי
 לממשלה המישפטי היועץ אל זיכרוני

 המישטרה את להנחות ממנו ותבע
 את יחד המשלב בסמל פסול כל שאין
 את המכיל סמל, שהרי הרגלים. שני

 יכול אינו מדינת־ישראל, של דגלה
 את לחסל הכוונה עם הזדהות להוות

ישראל.
 הגיעה השבוע נלוות״. ״נסיבות

 עליה חתמה המישפטי. היועץ תשובת
 הוא בשמו. היועץ. עוזרת צור, יהודית

 מהווה אינו שני־הדגלים סמל כי קבע
עבירה.

צור: כתבה
 פלסטין, דגל כי מכך להתעלם ״אין
 המועצה מסמל חלק המהווה

 ישראלי־ שלו□ למען הישראלית
 לסמלים רבה במידה דומה פלסטיני

 כי יתכן לכן אירגוני־טרור, של
 סמל ענידת מסויימות בנסיבות
 ישראלי־פלסטיני לשלום המועצה

 עבירה׳ בוצעה כי לחשד תתןייסוד
כאמור.
למישטרה. דעתנו נבהיר זאת ״עם

 לפי עבירה לביצוע החשד חקירת כי
 בהתקיים אלא תיפתח לא הנ״ל הסעיף
 כי לחשד יסוד הנותנות נילוות, נסיבות
 אין מקום מכל וכי 'עבירה, בוצעה

 — לעצמה כשהיא — הסמל בענידת
לצורכי־חקירה." מעצר להצדיק כדי

ק נ ע ו  מיסדר־ההצ־ אות ♦ ה
 הגרמנית הרפובליקה של טיינות

 קארל גרמניה נשיא מטעם הפדראלית.
 אברך, מירד לעיתונאית קרסטנס,

 שבהרצליה־ בביתו מיוחד, בטקס ,58
 בישראל, גרמניה שגריר של פיתוח
 לאברך, הוענק האות האנסן. נילס

 ביום קיל, הגרמנית עיר־הנמל ילידת
 אחרי גרמניה, את ליציאתה 50ה־ השנה
 עם יחד לשילטון, הנאצים עליית
 שירתה בארץ לארץ־ישראל. הוריה,
 והחלה בצה״ל סגן היתה הבריטי, בצבא

 בידיעות שלה הרכילות מדור בכתיבת
.1950 בשנת אחרונות

ג ו ח  של 52ה־ יום־הולדתו ♦ נ
 רשות־השידור, מנכ״ל לפיד, יוסך
 צפון של ההונגרי החבל יליד

 ביום ארצה בא שואה, פליט יוגוסלביה,
 לצה״ל ביום בו והתגייס 17ה־ הולדתו
 ארבע אחר כחשמלאי־רכב). (שירת
 אוי־קלט ההונגרי ביומון עבודה שנות

 שבו למעריב, עבר מישפטים, ולימוד
 שלו העיתונאית הקריירה את עשה

 הראשון העורך של האישי ממזכירו
 לתפקיד עד קרליבך) עזריאל (ד״ר
 את. מעריב, של הנשים ירחון עורך
 (הכושי מחזות ספרים. כתב גם לפיד
 במיוחד נודע אך שלו), את עשה

 לפיד מדריך השימושי בסיפרו
_ לאירופה.
 של 56ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 קצץ בר־און, (מורה׳לה) מרדכי

 במילחמת־העצמאות, (גיבעתי) חי״ר
 היסטוריה ענף ראש מתפקיד שעבר

 משה הרמטכ״ל לישכת ראש במטכ״ל,
 חבר לתפקיד ראשי חינוך וקצין דיין

 מחלקת־ כראש הנהלת־הסוכנות
הע מיפלגת (מטעם הנוער־והחלוץ

 התגלה הליכודי המהפך אחר בודה).
 לאחרונה היה שמאל, ואיש כיונה

 שאחת בנות, לשלוש כאב בחדשות
 ואחת בתשובה לחוזר נשואה מהן

ישראלי. לערבי
ג ו ח  של 66ה־ הולדתו יום ♦ נ

 עין־גנים(ליד יליד מוסינזון, יגאל
 ומחזאי ספרים) 40(סופר פתח־תיקווה),

 אחת לבת אב שופע, מחזות) 20(
 נפל מהם (שאחד בנים ולחמישה
 מארבע יום־הכיפורים) במילחמת

 מישטרת ודובר קיבוץ חבר נשותיו,
 בזכות במיוחד שנודע לשעבר, ישראל
 הסמבה שלו ספרי־הנוער סידרת
 מוחלט סוד ״חבורת של התיבות (ראשי

בהחלט").

טר  ,69 בגיל בירושלים, ♦ נפ
 מישחק שסיים אחרי ספורות רקות
 ליד ישראל נציג דורון, יעקב טניס,

 המאוחדות האומות (אירגון אונסק־ו
 יליד דורון, ותרבות). מדע לחינוך,

 פטרסבורג), — (אז הרוסית לנינגראד
 בנמל סוואר עין־חרוד, קיבוץ חבר היה

 שעבר לפני ועורך־דין שוטר חיפה,
 של קשת מילא שבו למישרד־החוץ.

ביו כללי מקונסול — תפקידים
ובאוסט בוונצואלה שגריר הנסבורג,

 ועדת ליד ישראל לנציג ועד ריה
לזכויות־האדם. האו״ם

טר  יום לפני שבועיים ♦ נפ
 ירון, רם ירחמיאל ,75ה- הולדתו

 כרוברט נולד (שבה אוסטריה יליד
 במישטרוד* קצין־מישטרה לוסטיג),
 החקירות אגף ראש שהיה המנדט,
 תפקיר ישראל, במישטרת הראשון
 הקונסול מישרת לטובת ויתר שעליו

 שממנו בקפריסין, הראשון הישראלי
 למישרת שירותו, בהמשך הגיע,

זאיר). העצמאית(היום: בקונגו השגריר

ה ר ט פ  ,75 בגיל בפאריס, ♦ נ
 יהודיה זמרת פאנלון, פאניה

 למחנה 1943ב־ נשלחה אשר צרפתייה,
 זהותה נתגלתה שבו אושוויץ, ההשמדה

 לפני להופיע נאלצה ושבו
 האהובים בקטעים מפקדי־המחנה

 באטרפליי. מדאם האופרה מן עליהם
 הומחזה פאנלון של האוטוביאוגרפיה
 השחקנית כיכבה שבו לסרט־טלוויזיה,

 בתפקיד רדגרייב ונסה האנגלית
מאושורץ. הזמרת


