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עזרה ביקשה ישראל
 ניו־דלהי, לממשלת בחשאי פנתה ישראל

 על שרותי־תידלוק לחיל־־האוויר לספק בבקשה
 הכור על התקפה שיאפשר דבר — הודו אדמת

בפאקיסתאן. הגרעיני
טודיי. אינדיה ההודי החדשות שבועון מדווח כך

שימשן מסשת בד
 השמועה נפוצה באירופה דיפלומטיים בחוגים

 לעוד פרם שמעון ייצא הרוטציה ביצוע לפני כי
ברומניה. הפעם — יוקרתי מסע

 בארצות״הברית יוקרתי ביקור גם עומדים הפרק על
 בעוד כנראה מובארב, חוסני הנשיא עם המיוחלת והפגישה
שבועיים.

גבול״ ״יש נגד חקירה
 ישי סגן(מיל׳) גבול״, ״יש תנועת דובר
ל השבוע השלישי ביום זומן מנוחין,
 ״הסתה של בחשד מישטרתית, חקירה

להשתמטות״.
 למסיבת־עיתונאים מתייחסת החקירה

 שלושה לפני התנועה חברי שערכו
 שלהם, העצומה את הציגו שכה חודשים,

 חלק לקחת עליהם יכפו שלא ביקשו בה
הכבו בשטחים והדיכוי הכיבוש כתהליך

שים.
 המדובר כי סכורים התנועה אנשי
 מיל־ בתקופת עמדתם רקע על בנקמנות

 נגד דעת-הקהל את ויגייסו חמת־הלבנון,
רדיפתם.

אכזבה הנחיל פרס
 מקורבים שהיו אישים אצל מפרס אכזבה
 שפרם היא הטענה במארוקו: הפיסגה להבנת

 באיפראן יציע כי מעורפלים, בניסוחים רמז,
 השאר בין יובילו אשר ביותר, נדיבות הצעות
 של בסופו ממשלת־האחדות־הלאומית. לפירוק

 באמינותם ופגע השטר את פרע לא הוא דבר
מארוקו. ממשלת בעיני המתווכים של

 בלתי־תלויה, מישפטית לאישיות פנו בבר
התפקיד. את לה והציעו למיפלגה, המקורבת

פזו־חיס צד״ל עיסקי
 הבכירים הקצינים הרחיבו שפל, של ארוכה תקופה אחרי

 את אחד, מצד העמיקו, הם הפרטיים. עיסקיהם את בצד״ל
 הם שני ומצד בארץ, יצרנים עם שלהם קישרי־המיסחר

בביירות. סוחרים עם חדשים קשרים קשרו

החוצה בדרך הנזזכ״ל
 יחודש השבוע, שייערך ועידת־התחיה, של השני במושב
 גירעון המיפלגה, מזכ׳׳ל את מתפקידו להדיח הנסיון

 בבית־הדין סורי דיון נגדו מתנהל בינתיים אגטשולר.
 כהן גאולה של תלונותיה בעיקבות המיפלגה, של הפנימי

 מסויימים סניפים מעדיף הוא הכספים שבהקצאת כך על
אחרים. פני על
 בצורה נגדה שהתפרץ מאז ביהוד אנטשולר על זועמת כהן

 נגרי היא מדוע מבין ״אינני ואמר: מיפלנתי בדיון מחפירה
 בה." חושק אפילו אני הרי —

 ומנמים איתן, ורפאל נאמן יובל בו תומכים
 ולדמן אליעזר שפט. וגרשון כהן להדיחו

מתנדנד.

 באוצר בכירים פקידים אחר: מכיוון וכעם
 עוד להעביר שלא שלהם מהשר ביקשו

 והתיכנון, שר-הכלבלה של ללישכתו מיסמכים
 את מייד משמש לשם שנמסר חומר ״כל כי

הפומביות״. בהצהרותיו יעקובי

 את משמיצים חב״ד
פרץ זאת צדוק

 עורך־הדין את בפראות השבוע תקף כפר״חב״ד הביטאון
 כי ורמז מפוקפקת״ ״אישיות אותו כינה צדוק, חיים

 פרטית. מתועלת נובעים ומדינה דת בענייני עמדותיו
 שמו עם צדוק של שמו את החב״רניקים כרכו פרוע באופן

 לכישלונו לדעתם, אחראי, הוא שגס פרץ, יצחק הרב של
 עיסתו.״ וזה הנחתום ״זה יהודי?״. ״מיהו בעניץ התיקון של

 שר־המישפטים על הלובאביצ׳ער של חסידיו קובעים
 היום. שר־הפנים ועל לשעבר

 בזכות עמדתו בשל באה צדוק על ההתקפה
 בפרשת־השב״ב, ממשלתית ועדת־חקירה

 פטרונו, נגד פעולת-גמול הוא לפרץ והעלבון
 ־־ שק, שך, אליעזר הרב
 את ושלחו השם שם

ביירות.
 את מחללים חב״ד כי ,

בשערי- למות תם

כדין שלא אושפזה ההפריה מבקשת
 פנים איננה מלאכותית, הפריה לה לאפשר עתירתה את דחה שהבג״ץ ,39ה־ בת נאנס לאה

 נגד עתירות בעצמה נאנס מנסחת שנים 13 מזה הגבוה־לצדק. בבית־המישפט חדשות
מישרד־הבריאות. נגד ובעיקר שונים, מוסדות
ואמה. אחיה עם ביחד קטנה בדירה כיום גרה פולין, ילידת לאה,

 לקורס חברותיה הארץ. במרכז בבית־חולים קורס־אחיות סיום לפני היתה היא 19ד5ב־
 מיכתב כתבה המנהלת למנהלת־הקורם. על־כך וסיפרו מופרעויות, אי־אלה בה שיש חשבו

 שיש קבעה המחלקה על הממונה והרופאה בית־החולים, באותו הפסיכיאטרית למחלקה
 מסויימת. תקופה בו ושהתה ״אברבנאל״, בבית־חולים אושפזה הוא נאנס. לאה את לאשפז

 מבלי לאישפוזה שגרמה הרופאה, נגד בתביעה זכתה שנה חצי ולפני לבג״ץ, עתרה בצאתה
כלל. בה לפגוש
מעמד. החזיקה לא אך לזקנים, בבתי־חולים קצרות תקופות לאה עבדה מאז

 מיכתבים לכתיבת נתונים מעייניה וכל עובדת, אינה היא האחרונות השנים במשך
 מבתי־החולים. באחד לעבודה שוב להתקבל לה שיעזרו ואישי־ציבור, לחברי-כנסת

 ביקשה היא חבר, לה שאין מאחר מישפחה. להקים רוצה שהיא החליטה היא 'לאחרונה
עתירתה. את דחה שהשבוע לבג״ץ, עתרה לה וכשסירבו הפריית־מבחנה,

 תקופת — חודשים שתישעה אמרה לה, ייוולד אם התינוק את תפרנס ממה כשנשאלה
 באופק עבודה אין — שעה לפי עבודה. תמצא בוודאי אז ועד ארוך, זמן הם — ההריון

תינוק. גם אין וכנראה

יעקובי על כועסים
 חמתם את עליו לעורר הצליח יעקוב' גד השר

 מכם ובראשם הכלכלי, כוח־המשימה אנשי של
באמריקה. היהודים ממנהיגי פישר,

 יעקובי של לישכתו כי טוענים, כוח־המשימה אנשי
 הוא השר כי הרושם את המעוררים פירסומים מעודדת
 כהתארגנות כי היא האמת הכלכלי. לפרוייקט האחראי

 וסוחרים בארץ תעשיינים פרטיים, עסקים בעלי חלק לקחו
 דולר. אלפים 10 אחד כל בה שהשקיעו בחו״ל, יהודים

 כוח־ ראשי אגורה, אפילו תרמה לא שהממשלה בעוד
 כאילו הבלתי־נכון, שהרושם מכך מודאגים המשימה

 אנשי־ את להבריח עלול הממשלה, בידי מנוהל הפרוייקט
מחדל. העסקים
 הממשלה של המשקיפים משני אחד רק הוא יעקובי

 ארנס, משה השר גט יושב לצידו כוח־המשימה. בהנהלת
זה. בענייו בציבור שומעים אין שעליו

 חשבון עד מזגנים
המישטרה קציני

 ניצב־מישנה מדרגת ישראל, מישטרת קציני
 זכאים יהיו צמוד, ברכב הנוהגים ומעלה,
 חשבונם על אך — מזגני־אוויר בריכבט להתקין
בלבד.
 הבלתי־ החום על שנים במשך שהתלוננו רבים. קצינים

 למזגנים. תקציב איו שלמישטרה נענו בחודשי־הקיץ. נסבל
 לחברה המתלוננים את להפנות הארצי במטה הוחלט כעת

 ושם זה, לעניין זיכיון שקיבלה בריזה. בשם ירושלמית
 נהג לכל החיוני מכשיר־הקירור, את בר־כבם מתקינים
 על המישטרה, ברכב והתקנתו המזגן תמורת ישראלי.
חודשית. למשכורת המתקרב סכום לשלם הקצינים

? יץ צ נגד מודעי
 השבוע נפגש הממשלתיים, מענייניו שהתפנה מודעי, יצחק

תל־ בעיריית זשבליכוח הליברליים הנציגים עם בחשאי
 נגד מירצו את יקדיש הוא הקרובים שבימים נראה אביב.

החדשה. ומיפלגתו להט שלמה 3י■
 כוחם כי מהליברלים, חוששים אין בעיריה

צייץ׳. של זה לעומת אפסי הוא האלקטוראלי

יהיה מי
שר־המישפטים?

 של הדחתו את המתכננים שריר, ואברהם ניסים משה
 מתאים מועמד מחפשים מיפלגתם, מנשיאות מודעי

 הרוטציה. אחרי שד־המישפטיס למישרת
 המערך שסיעת כך על המומכיס מודעי, יריבי

לממשלה, מודעי של שובו את תכשיל בכנסת

 טעתה המישטרה
בכרזה
 כתב־ תגיש כי שהודיעה המישטרה,

 ״פוסטר מחברת שלם עימנואל נגד אישום
 דתיים״(לפי ברגשות ״פגיעה על מדיה״,
 שיעורי־ את כראוי הכינה לא ),173 סעיך
שלה. הבית

 תצלום על היא התלונה כי מסתבר
 שבו ״טופר״, חברת־הבגדים של פירסומי

 בגיינס, הלבושים ואשה, גברים שני נראים
 חודשים כמה לפני חשוך. איכר שום ללא

 שחיבל ירושלמי, בחור־ישיבה לדין הועמד
 היא כי להגנתו וטען בדיוק, כזאת בכרזה
ברנ מרים השופטת בריגשותיו. פגעה
 אינה זו כרזה כי בפסקנות קבעה שטיין
 וקנסה המחבל את הרשיעה באיש, פוגעת
 אחר שופט כיצד לראות קשה אותו.

זה. מפסק-דין יתעלם

ב״כור־סחר״ שינויים
 בתקיפות ידרוש ״כור״, מנכ״ל גביש, ישעיהו

 ״כור-סחד״, מנכ״ל אביב, מעמי תשובות כמה
 שינויים ייתכנו שיחתם בעיקבות לו. הכפוך

החברה. במיבנה שינויים ואך פרסונאליים
 העלמות־ ברבר הגילויים על לסדר־היום יעבור לא גביש

 כור־ בנציגות שנים במשך שנעשו השיטתיות, הכספים
הרחוק. במיזרח סחר

 בררום הקונים
נרגש

 49־״ כי התברר בבאר־שבע, שנערך הרגלי־קניה בסקר
 בבואם האישי, והידע הנסיון את מעדיפים מהנשאלים

 ספונטאני. באופן לקנות נוהגים וזז רק וכי מוצרים. לקנות
 העסק בית מיבצע מטה ראש שתיל. יהודית לדעת

 בדרום הקניות בולמוס נבלם הסקר, את שערכה המומלץ,
האחרים. הארץ באיזורי השוררת למגמה בניגוד ־־״■

נוימן גיודא בעריכת


