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 אם להתערער עלולים אלה יחסי־כוחות
 הצכעת את לשנות המפד״ל צעירי יצליחו

 משה יצליח אם ו/או המפד״ל חברי שאר
 להיעדר, נוספים הכרי-מעיד לשכנע דיין

להימנע. או נגד להצכיע

עשוי יעד
בעד להצביע

 ברורה. אינה יעד סיעת של הסופית העמדה
 יעד תימנע שנתקבל, ההחלטה נוסח לפי

 אך הממשלה, הצעת על הסופית בהצבעה
 לממשלה יהיה לא שאם מבטיחים חבריה

 נוספת הצבעה יעד סיעת תבקש רוב,
הממשלה. כעד ותצביע

 שינויים מהממשלה להשיג יעד סיעת תנסה לפני־כן
 קולותיה. תמורת פוליטיים

 נעוצה יעד סיעת של הבלתי־ברורה לעמדתה הסיבה
 הסדר־הביניים. על ראשיה בין הקיימת במחלוקת
 ולובה פלד מתי אלוני, שולמית להסדר מתנגדים

שחם. דויד בהסדר תומך עמדתו. את ששינה אליאב,

 דן 1למוקדי
ו״טנע

 ברורה היתה לא מוקד סיעת עמדת גם
 שהח״ב הוחלט דבר של ובסופו כתחילה,

יימנע. שלה
 השתתפו שבה המרכז, בישיבת נתקבלה ההחלטה

 היתה מכרעת השפעה החברים. 150 מבין 50כ־
 יעד, חבר פלד, מתי (מיל.) האלוף של להרצאת־האורח

בחריפות. להסדר־הביניים המתנגד

מערבח־
הממשלתית

התמוטטה
 השבוע ששררה ההסברה, בשטח חוסר־האונים הרגשת

 יבדוק רבין שיצחק לכך לגרום עשוייה בממשלה,
 הנוכחי, המשבר שישכך אחרי המערכת, כל את

 מרחיקות־לכת. מסקנות ויסיק
 כי לממשלה לפתע נסתבר גוש־אמונים, התקפת מול
 נגדה, הם מעיתונות־הבוקר וחלק הצהרונים שני
 שידורי־ישראל של ממערכת־החדשות ניכר שחלק וכן

ואוהדיו. הליכוד חברי בידי נתון והטלוויזיה
 בלי הממשלה נדחפה כאשר — מזה גדוע

 כי נסתבר התגוננות, לעמדת הצדקה בל
 משכנעים אינם מגמגמים, דובריה רוב

בעמדתם. כעצמם משוכנעים ואינם

 משחת פרס
כבול משחק

 ראש־ של מקורביו בחוגי השבוע הובעה תרעומת
 ״המישחק בפיהם שכונה מה על רבץ, יצחק הממשלה

 גירסה לפי פרס. שימעון שר־הביטחון, של הכפול״
 השבוע, הימין, חוגי שהפגנות מיקרה כלל זה אין אחת
בץ יצחק נגד כוונו  פרס ששימעון מבלי אישית, ר

 מיקרה גם זה אץ ובסיסמות־המחאה. בכרזות יאוזכר
 הפרטית דירתו מול להפגין שבאו שהמפגינים,

בץ של  התעלמו בתל־אביב, נווה־אביבים בשכונת ר
לרבין. בשכנות המתגורר פרס, שימעון של מדירתו

 באמצעות פרס, שימעון הצליח הנראה בכל
 הימין חוגי את לשכנע שלו, מנגנון־יההסכרה

 את המשא־ומתן כצוות מייצג שהוא
 היונה. רכין את וחוסם הניציות, העמדות

 גילה פרם דווקא שכן לחלוטין, שונה האמת
 מרחיקי־הלכת לוויתורים נכונות אישי באופן

כיותר.

 היבנט קיסינגיר
ועדח־העורכים את
 עשה לטובתו, בישראל דעת־הקהל את להטות בניסיון
 מעשה קיסינג׳ר הנרי האמריקאי שר־החוץ השבוע

 עם שלא־לפירסום לשיחה נפגש הוא חסר־תקדים.
 במשך בפניהם הירצה בארץ, היומיים העתונים עורכי
 הגלובלית המדיניות על העולם, מצב על ארוכה שעד,

 לישראל שנועד התפקיד ועל ארצות־הברית של
זו. מדיניות במיסגרת
 קיסינג׳ר של המושבעים מתנגדיו אפילו
 כתום ממנו נלהבים יצאו העורכים בקרב

 אמר שטיפת־מוח״, לנו עשה ״הוא הפגישה.
 קיסינג׳ר גילה לא למעשה מהם. אהד

 הציג ובסד־הבל סודות, שום לעורכים
 האישי כקסם בהירה, כצורה לפניהם

 והערכות־המצב התיזות את שלו, המהפנט
בעיתוניהם. פירסמו כעצמם שהם

 דיין משה
 טטשיך
לחבור

 על לצפצף משיך דיין מיטה ח״כ
 רישיון, ללא עתיקות ולחפור החוק

 כעדו. יעצור שאיש מבלי לחוק, בניגוד
 פתח■ תושב התלונן בשבועיים לפני

 את ראה כי העתיקות, כאגף תיקווה
 ארכיאולוגי באתר חופר דיין משה
 אגף־העתיקות עכו. בקירכת מוגן,

מהתלונה. הפעם גם התעלם

האלטרנטיבה - ברם

קיסינג׳ר של
 קיסינג׳ר חנרי את המלווים האמריקאיים, .העיתונאים

 בפניו העלו שלו, המיזרח־תיכוני במסע־חדילוגים
 גל שבעיקבות האפשרות את האחרונות הטיסות באחת

 לאבד רבין יצחק עלול ישראל את הפוקד ההפגנות
 אין אם נשאל קיסינג׳ר כראש־הממשלה. כיסאו את

 להשגת מאמציו להתמוטטות סכנה בכך רואה הוא
הסדרים.

 העריך העיתונאים־־המלווים, אחד לדברי
 בל רכין, יופל שאם הבכיר״ ״הפקיד

 את יירש פרם ששימעון הם הסיכויים
 מה את לערער כדי בכך ואין מקומו,
כה. עד שהושג

 יבנו ישראליים
י במוסקבה

 ישראליים מומחי־בנייה כי הנמנע מן לא
במוסקבה. כעכודות־בנייה יועסקו

 במוסקבה שייערכו האולימפיים, המישחקים לקראת
 בינלאומיים מיכרזים הסובייטים הוציאו ,1980 בשנת

 אחרים, ומיתקנים בתי־מלון לבניית ענקי, בקנה־מידה
האולימפיאדה. לצורכי

 נמצאת אלה, במיכרזים המתחרות החברות בין
 בישראל, גם בעקיפין הקשורה בינלאומית חברה

 שלה בפרוייקטים ישראליים עובדים מאות והמעסיקה
 באחד זו חברה תזכה אומנם אם העולם. ברחבי

גם יועסקו שבו מצב להיווצר עשוי המיכרזים,

 גווגלו. חמודות חקלזת של ;:*!ורד
 מדגם הקרב במסופי לאחרונה
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 מוקדמים בירורים במוסקבה. בעבודות ישראליים
 יציבו לא הרוסים כי העלו, החברה על־ידי שנערכו

הזרות. החברות מומחי של לאומיותם לגבי קשיים

 דובר - זוהר דויד
הצבא* המימשל

 עומד זוהר, דויד בחיפה, ״מעריב״ כתב
 כיהודה הצבאי המימשל כדובר להתמנות
 יקבל זוהר רב־סרן. דרגת ולקבל ושומרון
 עד שנה כת לתקופה מעיתונו, חופשה

 המימשל. בדובר ישמש כה שנתיים,
 קורס־ לאחרונה שסיים אוניברסיטה'ומי בוגר .זוהר,

 אחד הוא שלו, שירות־המילואים בתקופת קצינים
 פוצץ הוא לאחרונה רק בחיפה. העיתונאים מבכירי

 פרשת כולו, העולם את שהסעירו הסקופים אחד את
האו״ם. איש וידידה, פרג׳ ז׳נט החיילת

 חקירה תהיה לא
המישטרה בהתנהגות

 ועדת־חקירה להקים הימין דרישת למרות
 המישטרה התנהגות את תחקור אשר

ועדת־חקירה. תמונה לא השבוע, בהפגנות
 למפכ״ל הילל, שלמה שר־המישטרה, הורה זאת תחת

 תוגש אשר תלונה כל בקפדנות לבדוק רוזוליו שאול
 בכירים, קצינים נגד היא התלונה אם גם למישטרה,

 המלאות המסקנות את ולהסיק עצמו, רוזוליו כולל
 שהשתמשו יתברר אשר קצינים לגבי התלונה, מבדיקות

הסבירות. למידת מעבר בכוח

״תבעו השוטרים
בבחי־יהמישפט

 המישטרה של המישמעתי בית־הדין מוסד
 הוחלט רכות תלונות בעיקבות יצומצם.

 אשר שוטר שכל כמישרד-המישטרה
 לאזרח, כקשר תהיה נגדו, שתוגש האשמה,

 בית* לפני ולא רגיל, כית־מישפט לפני יובא
 המישטרה. של מישמעתי דין

 מישמעתיות בעבירות רב יעסוק המישמעתי בית־הדין
בהן. נגיעה אין לאזרחים אשר חמישטרה, של פנימיות


