
 רעיון דחה בגין
ן ״11 מ פוטש

 ודרכי כמדינה הפשיעה היקף את לחקור
 להימלט ביקשו והשניים כה, המילחמה

 להכאיש העלולים מימצאים שיפורסמו לפני
שמם. את

 מחרים *חסים
דתמיר בגין בין

 שר־ לביו בגין מנחם ראש־הממשלד, בין היחסים
 ובגין סתום, למבוי הניעו תמיר שמואל חמישפטים

 תמיר. עם מדבר שאינו כימעט
 המישפטים למישרד ■הנוגעת בעייה בכל

 ליועץ־המישפטי־לממשלה, כנין קורא
תמיר. את כף על־ידי ועוקף כדק, אהרון
 ראש־ של זו מהתנהגותו תמיד התעלם בתחילה

 באוזני עליה מתלונן הוא עתה אולם הממשלה,
 היועץ־המישפטי. כלפי קרירות מגלה החל ואף מקורביו

 שר־המישפטים כי לו נודע כאשר לתמיר לעג אף בגין
 קארטר אצל ביקר שבגין בשעה לארצות־הברית יצא

כמלווה. ברק את עימו ונטל

 המישמרת, מזכיר של בראשותו העבודה, מיפלגת של
 והצטרפות מהמיפלגה פרישה השוקלת רייך, אבי ד״ר

 תסיסה מסתמנת בליכוד, הליבראלית לחטיבה או לד״ש
 בעבודה. בעלי־המלאכה חוגי בקרב גם דומה
• שבמיפלגת בעלי־המלאכה מראשי כמה

 להצטרפות מגעים מנהלים העבודה
בליכוד. הליבראלית למיפלגה מאורגנת

ברמאללה תסיסה
 וכמידרשת ברמאללה, שוררת חכה תסיסה

תקריות. במה כיגלל הסמוכה, ביר־זית
 עבד חאלד נערים, לשני נוגעת הראשונה התקרית

 בהפגנה בהשתתפות שנחשדו איבראהים, ומוחמד דאבו
 פעמים כמה הוזמנו הם בביר־זית. סאדאת נגד

 הוכו האחרונה ובפעם הצבאי, המימשל למישרדי
 לבית־החולים הובהלו שניהם לטענתם. קשות,

 מחבלות סובלים כשהם ימים, כמד. כבר שם ומאושפזים
 השונים. בחלקי־גופם קשות

 על חתמו בביר-זית הזרים הפרופסורים
זה. כעניין קולקטיווי מיכתכימחאה

 מנהיג דהה כאופוזיציה היותו כתקופת
 שהוצעה הצעה כגץ, מנהם החרות, תנועת

 לבצע כאצ״ל, לשעבר מפקדים על־־ידי לו
 השילטון את לתפוס ולנסות מזויינת •מהפכה

ככוח.
 נאומו בעת השבוע, לראשונה כך על רמז בגין

 ״היו :אמר הוא החרות. תנועת מרכז לפני הדרמאתי
 נגיע :טענתי ואני מהדרך, אותנו להסיט ניסיונות
 פתק באמצעות רק דמוקרטית, בדרך רק לשילטון
הבוחר.״

 שאליה ההצעה למועד באשר חילוקי־דיעות קיימים
 התכוון בגין כי טוענים האצ״ל ותיקי בגין. רמז

 אחרי מייד העצמאות, מילחמת לתקופת בדבריו
 בחוף ביריית־תותח טובעה אלטלנה האצ״ל שאונית

תל־אביב.
 לפוטש שהצעה סכרה גם יש זאת לעומת

 של כהונתו כתקופת כגין לפני הועלתה
 שנדמה כעת כראש־ממשלה, רכין יצחק
 ללחצים להיכנע עומדת הממשלה בי היה

 מסיני נרחכת נסיגה ולסגת אמריקאיים
__________________ושומרון. ומיהודה

נודעים עורכי־דין
מהארץ ירדו

 סותרות ידיעות -באחרונה פשטו עורכי־הדין בחוגי
 עורכי־דין שני של מהארץ הירידה למניעי באשר

 במייוחד שהתמחו מבוססים, מישרדים בעלי ידועים,
 את מכרו השניים הפליליים. המישפטים בתחום

 עם הארץ את ועזבו רכושם, כל ואת דירותיהם
מישפחותיהם.

 לכדוה השניים נאלצו הגירסות אחת פי על
 העולם־התחתון, אנשי איומי כגדל מהארץ

 לעמוד יכלו ולא לקוחותיהם היו מהם שהלק
 דמי־ את לפרקליטיהם לשלם כהתחייכותם

 מהם. תבעו שאלה הגבוהים ההגנה
 עורכי־הדין משני אחד לפחות כי טוענת אחרת גירסה

 פן וחשש לקוחותיו, של פלילית בפעילות מעורב היה
יתגלה. הדבר

 כאחרונה, שהועלתה נוספת, כסברה
 שני של שמותיהם כי השערה ,הועלתה

 עולם■ אנשי של כעדויות אוזכרו עורכי־הדץ
שמונתה שימרון, ועדת לפני שהעידו תחתץ

 בגלל בלוד
״שברור בלון

 התחנה כשימוש הנמצא גדול בלון
 בימעט־ גרם כאזור, המטאורולוגית

 כן■ נמליהתעופה מסלול על תאונה
האח הסערה מימי כאחד כלוד. גוריון
 הקושר הכבל מן הכל,ץ ניתק רונים
 נמוך כגובה והתעופף לקרקע, אותו
 ,קכרניט בלוד. המסלולים אחד מעל

 ככלץ הבחין שהמריא, ״אל־על״ מטוס
 עלול היה שזה לפני האחרון, כרגע

 ולגרום ממנועיו אהד תוף אל להיסחף
שיתוקו. את

ה את מאשימים ״אל־על״ טייסי
כאח בלוד מזג־האוויר לחיזוי תחנה
 לא שאנשיה מאחר זו, לתקלה ריות
 נמל־התעופה למינהלת להודיע טרחו

הנמל. לעבר שלהם הכלץ ״בריחת״ על

מהכנסת להתפטר
 יושב- אף ובהם העבודה, כמיפלגת אישים

 מפעילים פרם, שימעון המיפלגה ראש
 ירוחם ח׳׳כ ההסתדרות מזכיר על לחצים

מהכנסת. להתפטר משל
 לחחזיק שלא כדי להתפטר משל על הדרישה, על־פי
 וחבר־כנסת, ההסתדרות מזכיר של תפקידים, בשני

 לא כה עד המיפלגה. של אחרים לפעילים מקום ולפנות
 נכנם היה משל התפטר אילו כי זו, דרישה עלתה

 רון. אימרי מפ״ם איש לכנסת תחתיו
 צדוק חיים שד התפטרותו אחרי עתה, אולם

 לפנות משל נדרש לכנסת, רון של וכניסתו
מקומו. את
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להנהגת רפאל

חמפז־״ל
 המפלגה, להנהגת אופוזיציה להתארגן עומדת במפד״ל

 ״קבוצת ראשי של ממתנגדיהם בעיקרה המורכבת
 המר זבולון — המפלגה על שהשתלטו הצעירים״

 פורשים נמנים האופוזיציה אנשי עם בן־מאיר. ויהודה
 דויד כמו בורג, יוסף השר של ״למיפנה״ מסיעת
 עסקנים כמה וכן חן־ציון, ואליהו סלומון משה נוימן,

 גפן. שמואל כמו הצעירים, מחוגי באחרונה שפרשו
 להתכנס עומד האופוזיציה של ראשון כנם

 ״-מוריה״ כמלץ השכוע החמישי כיום
 נועד והוא בתל־אביב, ביץ׳״) ״גרנד (לשעבר
 של החזרתו לקראת הקרקע את להכשיר

 מהנהגת בשעתו שהודח רפאל, יצחק
 המפלגה♦ למנהיגות המפד״ל,
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פעל־־המלאבה

 יצטרפו ב״עבודה״
לליפראלים

 העבודה מיפלגת משורות נוספת מאורגנת פרישה
הצעירה המשמרת אנשי לקבוצת נוסף בקרוב. צפויה

שחיתות על לחפי□1

 חשף במישרד־הדתות הפנימי המבקר של דו״ח
 המישרד, מפקידי לאחד הנוגעת פרשיות־שחיתות

 המישרד. מתקציב הקצבות על הממונה
 כספים העכיר האיש בי מכיר חשד קיים

פיקטיוויות. לישיבות

אסר קצין־חינור
שדר ל
בורסה ידץוות

 אלוף־ צה״ל, של קצין־הינוף-ראשי
לתחנת־ הורה שליו, אבנר מישנה ויי׳י־יי ,מ*י״ר״.5 . י״יי־איי־י- ידז־זיי־יי•

 מילואים ואנשי חיילים לעודד עלול
להפסיקו. והודה בבורסה, לספקולציות

 והיא הפרשה, הושתקה שר־הדתות הוראת פי על
 בכירים פקידים לבין השר בין לעימות להביא עלולה

במישרדו.
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 להודעות מחכים הכל הבנקים. חודש הוא ינואר חודש
 ומרבית שעברה, השנה מאזני תוצאות על הבנקים

 הבנקים. במניות הן הציבור של ההשקעות
 גבוהות, לרמות פכר הגיעו אלה מניות שערי
 לדיווידנדים בציפייה רק אותן לקנות וכדאי

 שערים. לעליות לא אך והטבות
 לבורסה ויתנו טובות, יהיו הבנקים הודעות כי ספק אין

 לו יחפש הנבון המשקיע פעילות. של חדשה תנופה
 כל־בך. גבוהה לרמה עלו שטרם אחרות, במניות השקעה
 של אלה כמו טובות למשל, ■הביטוח, מניות

 כמו הרוויחו חברות־הביטוח שכן הבנקים,
 חברות-הביטוח תצטרכנה הפעם הבנקים.

 להכניס הוייבו •טכן רווחים, יותר לחלק
 ההצמדה. דיווחי את גם השנתי לחשבון

 כדאיים עדיין הסנה, או על־שם סהר של המניות שערי
 במניות להשקיע כדאי המניות סוגי בשאר לרכישה,.
 ביותר. נאים רווחים שעשו ים־המלח,

 -היא פעילות מוקד שתהיה נוספת ■מניה
 של כשלב נמצאת החכרה ראשית, ״ירדן״.

 ואם חברת־ענק, על השתלטות ניסיון
 מונים עשרות שווה תהיה יפה יעלה הניסיון

יותר.
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