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 איכזב שחר המשבר: !

הפתיעו ושמיר שריר
 ראש־הממשלה בלישכת שנעשתה הערכת־כוחות

 סיום אחרי ברעם, עוזי העבודה, מזכ״ל עם ובהתייעצות
 שאריאל פרס שימעון ררישת סביב הממשלתי המשבר |
הבאות: העובדות את העלתה לפניו, יתנצלו שרון 1
משה משר־האנרגיה, המעטה, בלשון מאוכזבים, הכל • !

 שחל הודיע שעבר, השלישי ביום המשבר, ערב שחל.
 לדעת בניגוד בכיסו, נמצאים שהדתיים ״שרינו״, בישיבת ך

 פניו על טפחה המציאות אתר־כך בישיבה. שנכחו אחרים
 השבוע, והודיע התבייש, לא הוא זאת למרות שחל. של

 למערך ירם את לתת הבטיחו שהדתיים עוזריו, באמצעות
הבא. במשבר י

 יצטרף מודעי יצחק שהשר נודע, המשבר בפרוץ •
 שמו־לב לא פרס של יועציו המערך. של לממשלת־מיעוט

 שריר אברהם השרים קבוצת אצל מפתיעה להתפתחות
 קבוצה אנשי חרות. עם המהיר האיחוד תומכי פת, וגירעון

 שיתמכו מהם וביקשו הליברלים, פורשי עם קשר יצרו זו
 עם הליברלים כל של בהליכה מרכז, בישיבת אד־הוק,
המערך.

חשוב, שרר שמיר יצחק שלח בצהריים הרביעי ביום •
 שרון אם שגם הודיעו הללו וצעירי־חרות: מילוא רוני דרך י

 להחזירו שמיר יוכל הרוטציה מימוש שאחרי הרי יפוטר,
 היה ששמיר דבר, של פירושו נכון). שאינו לממשלה(דבר

הובלעה. זו ידיעה שרון. בלי גם בממשלה להישאר מוכן
 ממשלת־ להקים היה יכול שפרם היא ההערכה

הליברלים, ח״כי 12 בעזרת הדתיים, ללא מיעוט
 מבלי שרון את להוציא הגרוע במימרה או

 הכתבים את השבוע הציפו ראש־הממשלה 1 של יועציו אך האחדות. ממשלת לסירוק להביא
 לפגוע שלא כדי כוזב, במידע והפרשנים
פרם. של בתדמיתו

דנחר
בגזרדון־פרישמן

 בתל-אביב ופרישמן גורית רחובות
 רחובות־הסעילות הבא מהחודש החל יהיו

 המסנדלים מפנדלי-דנוור. של המועדפים
 רחובות שני על יפשטו גרוס ראובן של

 של בקטע שיחנה רכב בל ויסנדלו אלה
_________המידרכה. על או עצירה״ -אץ

- לוי
הבאה? הפרובוקציה

 לנקוט בו דוחקים לוי תיד השר של יועציו
 במיבחן ולהעמיד שית, אריאל נוסח בתרגיל י

ראש־הממשלה. של רצינותו את
 במלים פרס שימעון את לוי יתקוף שלהם, התסריט על״פי
 ויסרב החמור, האבטלה ומצב הגבוה המדד רקע על קשות

 גורל על השלכותיה יהיו כזאת, התגרות להתנצל.
 בוועידת־חרות, מעמדו את תחזק יהיו, אשר הממשלה
חודשים. ארבעה בעוד שתיערך

יתמודד רבי!
 הנהגת על יתמודד רבין יצחק שר־הביטחון

 יהיה כשזה פרם, שימעון מול מיפלגת־העבודה
שר־החוץ.

 במישרד שהתקיימה מחנה־רבין, פורום של סגורה בישיבה
 אינו שהוא רבץ הסביר שבוע, לפני בתל״אביב הקליטה

 בחורש שתיערך הקרובה, בוועידה בהתמודדות טעם רואה
מועמד יש הנוכחית בקארנציה לדבריו, כי ,86 מרס

 תהיה שאם להבין, היה ניתן מדבריו לראשות־הממשלה.
פתוח. יהיה הכל — רוטציה

 ימותו קשישים אלף
טיפול דלא

 הפרטיים הגריאטריים בתי־החולים של סקר
 צמוד לטיפול הזקוקים קשישים, שבאלף קובע,

 בבתיהם כיום נמצאים מיקצועית, ולהשגחה
 קשה פוגע זה מצב לאישפוז. זוכים ולא

 חייהם. על ומאיים הקשישים של בבריאותם
 מהשנה מבקר־המדינה, דוח על מתבססים המיספרים

 בעוד לאישפוז ממתינים קשישים 540 כי שקבע שעברה,
 אינן הפרטיים בבתי־החולים מיטות 400מ־ שיותר

מאוכלסות.
 ליום, דולר 25 הוא פרטי בבית־חולים קשיש שהיית מחיר

 בלבד. דולר 18 הנחה: מחיר משלם מישרד־הבריאות אך
 ציבוריים, בבתי־חולים קשישים מאות מאושפזים כרגע

 100 עד מישרד־הבריאות משלם ושם פנימיות, במחלקות
דמי־אישפוז. ליום דולר

קאץ־ עד דרבנן חרם
 ראש את הפתיעו מברוקלין חרדים

 קאץ׳, (״אד״) אדוארד ניו־יורק, עיריית
 טקס בעיר, מסיוריו אחד בעת לו, וערבו

 וכדין, כדת אותו, הקיפו הם חרם. של דתי
 ונידו בידיהם, דולקים שחורים כשנרות

 כך על עונש זה היה ישראל. מכלל אותו
 הומו* של מועדונים סוגר אינו שקאץ׳

, סקסואליט.
 מכל משועשע היה ראש־העיריה

 מכניסים המחרימים כי והזכיר העניין,
 'י הפילוסוף של המכובדת לחברתו אותו

 עצמו קאץ׳ שפינוזה. (״ברוך) בנדיקטום
 כך על כתב ואף מוצהר, הומוסקסואל הוא

ספר.

 מימנה הסוכנות
הגוש דוברת את

 איש־ עומד שבראשה בסוכנות, העליה מחלקת
 דוברת משהיית חלק מימנה אהרון, חיים חרות

בארצות־הברית. וייס, דניאלה גוש־אמונים,
 לקיים כדי השאר בין האמריקאית ליבשת יצאה וייס

 רואים בסוכנות ממשלת־ישראל. נגד מסיבות־עיתונאיס
אהרון. של התנהגותו את רבה בחומרה

לראש־מחלקה מסע־ציד
 הרבות בנסיעותיו הידוע הציונית, בהסתדרות ראש־מחלקה

 הנוסעים ״אלוף בתואר הוכתר האחרונות ושבשנים לחו״ל,
 שיא. באחרונה שבר וציד,״ סיורי־טבע למסעות לחו״ל,

 וגיזבר אמריקה, בדרום למסע־ציד יצא הוא
 המסע הוצאות את רק לא שילם שלו המחלקה

 התחמושת על החשבונות את גם אלא עצמו,
ראש־המחלקה. שקנה

 כותבי רשת
למערבות מיכתבים

 דיון לקיים עשויה היומיים העיתונים של ועדת־העורכים
 אנשי של מאורגנת שרשת החשד בלתי־שיגרתי: בנושא

של בעיקר העיתונים, מערכות את מציפה קיצוניים ימין

 בעיקבות הריבוד
תימן ילדי

 שעורת הם זוטתם עסקני־ליכוד
 האבודים ילדי־תימן פרשת את מחדש
בראש־העץ. הכינוס לאירגון ועזת

 קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל בעוד
 הליכוד אנשי עסקו הכבוד, בימת על ישב

פו תן להפיק בתיקווה השחורה, בעבודה
 תלדים, חטיפת של מהטרגדיה ליטי

היום. עד נחקרו לא שפרטיה
 עדי העניק לכינוס יחסי־הציבור את
 תני של חבר התת, מרכז מבר הלפרן,
שתן. אריאל של וממקורביו מילוא

 לשני. האחד זהים כמעט מגמתיים, במיכתבים הצהרונים,
 ליבוביץ ישעיהו הפרופסור הם הנוכחיים המותקפים

יהושע. ב. אברהם והסופר
 שכל גורסים, למערכת מיכתבים מדורי עורכי

 ונשלחים אחת, בכתובת מופקים המיבתבים
 של בשמם חתומים כשהם שונים, ממקומות

ת — קיימים אנשים  לזיתי חשש למנוע כ
פיבתק.

בצרות גורדון
 נמצא בסוכנות, הנוער לעליית המחלקה ראש גורדון, אורי

 הציונית, העבודה תנועת יו״ר לקט, יחיאל עם בעימות
גורדון. של מעמדו את המסכן עימות

באוצר מוגן פרוסמן
 למנהל־המכס, הורה במישרד״האוצר ביותר בכיר פקיד

 לעיתונאים כלשהו חומר מלמסור לחדול ברקת, מרדכי
 פרוסמן נגד שארפ. יבואן פרוסמן, משה איש־העסקים על

 בהתחמקות נאשם הוא שבו כתב־אישום, הוגש כבר
 באמצעות לחדל, מט״ח והברחת ומע״מ מס מתשלומי

 טענת על־פי המכס, ביפאן. פיקטיביות חברות הקמת
נגדו. חומר ולהדליף לפרוסמן להציק ממשיך האוצר,

יפרשו מס קומנדו
 החדש, הנציב על־ידי שגוייסו קומנדדמס, חוקרי 400
 לפרוש עומדים חודשי־שרות, לארבעה רבינוביץ, יאיר

 שחוקרי־מס בטענה והפגנתי, מאורגן באופן מעבודתם
ובזריזות. ביעילות עבודתם את לבצע מהם מונעים ותיקים

שנית מכה קלנזן
 ,1959ב־ המדינה את שהסעיר קצנלסון, קלמן

 ״המהפכה הגיזעני סיפרו פורסם כאשר
 חרות לחברי אלה בימים מטיף האשכנזית״,

 וארצות־ ישראל בין גלוי קרע ליזום בממשלה
הברית.
 כי טוען, הוא מיסדר־ז׳בוטינסקי בביטאון ברשימה

 ההשפעה מתחום אש״ף את לחטוף מנסים האמריקאים
 תסכל באיזור המילחמתי המתח עליית רק וכי הסובייטי,

זאת. מזימה

בחישוב טועה קיסר
 חברי את יצמצם שהוא ההסתדרות מזכ״ל של הודעתו
 השתאות מעוררת חברים, 46 המונה המרכזת, הוועדה
 הוועדה חברי של המדוייק המיספר הוועד־הפועל. בבניין

 את לצמצם מתכוון אינו שקיסר ונראה ,42 הוא כיום
 שצימצם לטעון אלא החברים, של האמיתי המיספר
 החברים מיספר שהוא ,42ל־ ,46 של פיקטיבי, ממיספר
בפועל.

 :המורמונית הסכנה
מתות נשמות גניבת

 את חשף גור שמואל הירושלמי הרב
 הדתיים של הנזעמת ההתנגדות סיבת

 על־פי המורמונים: כת של לפעילותה
 לכנסיה המצטרף כל חברי־הכת, אמונת
 את רק לא שורותיה אל מביא שלהם

 כל של נישמתם את גם אלא שלו, נישמתו
 אוספים הם לכן הראשון. אדם עד אבותיו,

 ושושלות־ עתיקות רשימות־אובלוסין
 ומעבדים והדתות, העמים מכל יוחסין,

 מיליון 100 של בהשקעה במחשב, אותן
 הרב, מסביר חמור,״ השיט ״יש דולר.

 של בשושלות־יוחסין היא שהתמחותו
 על להשתלט ינסו ״שהמורמונים צדיקים,

יהודיים.״ ארכיונים
 לאמונתם שותף הוא אם פירט לא הרב

 למפרע, התנצרות בדבר אנשי־הבת של
 לגניבת ממשי חשש יש לדעתו ואם

מתים. נישמות

 אזרחי מיטבח
הארצי במטה

 יאוזרח. המישטרה של הארצי במטה המישטרתי המיטבח
 ישונה. בו והתפריט אזרחים, על־ידי ינוהל הוא בקרוב
רב. כסף ייחסך גם שכך •העלתה בדיקה

עיעדי; ב;־עיז; בעריבת


