
ממשלת ושוב:
לאומ■ ליכוד

 ממשלת־ליכוד-לאומי, הקמת של הרעיון
 כימים שוב הועלה המעיד, כהשתתפות

המיפלגתיים. בחוגים האחרונים
 ללחצים בהתנגדות להתלכד הרצון משמש לכך כעילה

 הסכנה וכן בגדה, פלסטינית מדינה להקמת הצפויים
 הליכוד שאנשי בעוד המיזרחית. מהחזית הצפויה

 קבוצה בו תומכת לרעיון, התלהבות מגלים אינם
 פרס שימעון כי אף הטוענים יש במיפלגת־העבודה.

 לשבת לו ש״נמאס מפני זה, ברעיון לתמוך עשוי
באופוזיציה״.

 מתוך כרעיון, התומכים יש כמפר״ל גם
 כלשון הספד׳׳ל, של שמישקלה הנחה

 לעלות. עשוי למערך, הליכוד כין המאזניים
 כי טוענים, אך המפר״ל ממנהיגי כמה

 כדי כה יש לאומי ליכוד ממשלת הקמת
 שמגלה, המסוכנות המגמות את לנטרל

כגין. מנחם ראש־הסמשלה לדעתם,

 רוצה ארליר
3*0 דהחליף

 כי טוענים ארליך, שימחה שר־האוצר, של מקורביו
 נובעת הבחירות הקדמת ברעיון הנלהבת תמיכתו
 והקמת הבחירות שהקדמת מהאפשרות בעיקר

 האוצר, מתיק להיפטר לו תאפשרנה חדשה ממשלה
 כהדחה. או בכישלון כהודאה ייראה שהדבר מבלי

 עם שעכר כשכוע ארליך שניהל כשוחה
 הועלתה, ממצריים, שוכו עם מייד כגין,

 של האפשרות גם יודעי־דכר, לטענת
 כך הנוכחית, כממשלה חילופי־תיקים

 הכעייה אחר. תיק לקכל יוכל שארליך
 לא כה שעד היא זאת, המונעת העיקרית,

 שיוכל מתאים מועמד כליכוד נמצא
שר-׳האוצר. כתפקיד ארליך את להחליף

השרי□ בין מאבק צפוי
 שריו עם בעיות צפויות בגין, מנחם לראש־הממשלה,

את לנהל יהיה שתפקידה ועדת־השרים, הרכבת סביב

ן

לדין יועמד פלאטו
 הפרופסור לממיטלה, היועץ־־המישפטי

 האחרונים כימים החליט זמיר, יצחק
להע כדי מספיק, ראיות חומר יש כי

 פלאטו■ שמואל ח״כ את לדין מיד
 כתקופת שכיצע עכירות כגין שרון,

הכחירות.
 היועץ־המיש־ ככר פתח החקירה את
 הפרופסור לממשלה, הקודם פטי

 כירושה הועכרה והיא כרק, אהרון
 לאסוף מהמישטרה כיקש אשר לזמיר,
 כתיק. נוספים נתונים

 שהמיש- אחרי אחדים חודשים עתה,
 המושלם, התיק את לו העכירה טרה

 מספיק חומר יש כי זמיר החליט
 לדין. פלאטו־שרון את להעמיד

 לפנות היועץ־המישפטי יצטרך כעת
חסי את להסיר שתחליט כדי לכנסת,

 שאפשר כדי פלאטו־שרון, •טל נותו
 ככנסת חוגים לדין. להעמידו יהיה

 ח״כ תקדים אחרי משוכנעים, וכליכוד
 תסיר אכן הכנסת כי רכטמן, יטמואל

פלאטו-שרון. של חסינותו את

 האוטונומיה. ענייני על המצרים עם המשא־והמתן
 את רואים הממשלה מחברי שרים עשרה לפחות
 לכלול האמורה בוועדה, להשתתף כמועמדים עצמם

 ייגאל ראש־הממשלה, סגן מלבד בלבד. שרים חמישה
 תמיר, שמואל שר־המישפטים, גם מבקש ידיו,

 עצמם את רואים במפד״ל גם הוועדה. חבר להיות
 להשתתף כזכאים המר, וזבולון בורג יוסף שרים, שני

 יהיו שרון ואריק דייו משה וייצמן, עזר בוועדה.
 הליברלים גם אך תפקידיהם, בתוקף בה' חברים
הולם. ייצוג רוצים

 החלו, ככר הוועדה איוש סכיכ הכעיות
 ממשלתי משכר יפרוץ כי הנמנע מן ולא

זה. עניין סכיכ זוטא

 כהצעה לדון כדי וכממשלה) לממיטלה
 מעמד כעניין כהן גאולה ״כ ח שתעלה

ירושלים.
 יושב־ראש בין השבוע בתחילת י שנערך בדיון

 מזכיר סגן לבין קורפו, חיים ח״כ הקואליציה, הנהלת
 גם כי לקורפו, לורד הבהיר לורך, נתנאל הכנסת,
 חברי־כנסת, של חתימות 30 יידרשו זו להצעה
 מקרב אלה לחתימות לדאוג הבטיח וקורפו

הליכוד. חברי

מסע וכשל
במפד״ל ההסברהבין מתיחות

ללוי •דין
■ ■ס ■ ■ *(■ *■ ■

 לבין ידין, ייגאל ראש־הממשלה, סגן בין היחסים
 באחרונה, הוחרפו לוי, דויד שר־השיכון־והקליטה,

 לוי השר של בפעילותו רואה שידין אחרי
 לתחומו. חדירה הרווחה בתחום

 את הציג שלוי כך על כעיקר זועם ידין
צכא- אנשי מישפחות את ליישכ הרעיון

של הבא הגיליון הופעת

היד העול□
ן

 יימצא הגיליון החג. לרגל תוקדם
 ד׳ השני, ביום בתל־אביב למכירה

 באפריל, 16ה־ פסח, דחול-המועד
 בכל היום ולמחרת הערב, בשעות

 והקיוסקים המכירה דוכני
הארץ. ברחבי

 כעיירות־הפיתוח לנגב, שיועכרו הקכע,
 עצמו שהוא כעוד שלו, כרעיונו כדרום,

לכך. ראשונים זכות תוכע
 בשנתיים עשה לא ידין כי טוען זאת, לעומת לוי,

 הוא ולכן רווחה, בענייני דבר כימעט האחרונות
 עצמו את רואה שהוא משום זה, בתחום פועל

בממשלה. המקופחות, השיכבות כנציג

לוחמי□ מיפגש
וישראל״□ מצריים

 ,1048 לוחמי של מייוחד-כמינו מיפגש
 של כשדות־הקרכ שנפגשו הצדדים, משני

 ככר להתקיים עשוי והנגכ, הדרום
הקרוכים. כחודשים

 אורי נפגש כאשר ספונטני באופן נולדה לכך היוזמה
 מחלקה מפקד שהיה מי עם במיקרה, בקאהיר, אבנרי
 קריית־גת). (כיום בעיראק־אל־מנשיה מצרית

 בכיס־פלוג׳ה המיפגש את לערוך היא התוכנית
 של בשדות־הקרב ביחד ולסייר פלוגות), (צומת
 החלפת תוך ועוד, עיראק־סואידאן אשדוד, ניצנה,

ורשמים. זיכרונות

תקצ-ב״יהביטחון

 במטרה המפד״ל שיזמה הנרחב, ההסברה מסע
 האוטונומיה בעניין עמדתה את לחבריה להסביר
 המסע, טוטאלי. כישלון נכשל ובשומרון, ביהודה
 את לשכך כדי גדולה, תרועה בקול הוכרז שעליו

 בכנסת נציגיה כי שטענו במפד״ל, חוגים התמרמרות
 בקול מתנהל לבוחרים, להבטחותיהם התכחשו

דקה. דממה
 זו כמיסגרת הנערכים וככנסים כאסיפדת

 מועטים, חכרי-מיפלגה רק משתתפים
 ככך לראות נוטה כמיפלגה האופוזיציה

המיפלגה. כהנהגת אי־אמון הכעת

הכדורגל מיפגש
הנשיא?■ 01003

 נשיא אל לפנות עומד נתן, אייבי השלום, ספן
 את חסותו תחת לקבל לו להציע כדי המדינה,

 הליגה אלופת בין מתכנן שהוא מיפגש־הכדורגל
 וזל־אביב, מכבי לבין קאהיר, זמלק קבוצת המצרית,

 של בחסותה מצרי לבית־חולים יוקדשו שהכנסותיו
 מצריים. נשיא רעיית אל־סאדאת, ג׳יהאן

לקיום המצרים מצד עקרונית הסכמה

להנצסס קרן
צור פומפה

 יוסף השחקן של זיכרו ומוקירי ידידיו
 שכועות לפני שנפטר צוד, (״בומכה״)

 כשכוע יערכו סרטן, ממחלת אחדים
 שכל לזיכרו, אמנותי מופע הכא

 כוכד של להנצחתו יוקדשו הכנסותיו
 כיום שייערך למופע, הכרטיסים כה.

״התי כאולם כאפריל, 10ה־ החמישי,
 מופצים כתל־אכיכ, הקאמרי״ אטרון
 את הכרטיס. ״י ל 500 של כמחיר
 כו ותשתתף טופול, חיים ינחה המופע
 כיניהם אמנים, של ארוכה שורה

 גדי ו״גזוז״, החיוור״ ״הגשש להקות
 הרוח ירקוני. יפה כנאי, יוסי יגיל,

 האמרגן הוא המופע כאירגץ החיה
מסיי כשלידו דשא, (״פשנל״) אכרהם

 וזמרת מרון חנה השחקנית עים
 קרמר ריכקה לשעכר, הצ׳יזכטדון

(מדניק).

 הנשיא יסכים אם התקבלה. ככר המישחק
 יהפוך הוא ק, ח כדש ל חסותו את להעניק

ממלכתי. מעמד

שינוי ללא - הפצר׳
 תקציב־ כי מעריכים אירופיים מנתחים
 אינו 1070 לשנת מצריים של הביטחון

.1078 יטנת •טל מזה מהותי כאופן שונה
 המצרית, הלירה פיחות בגלל השוואה, לערוך קשה

 הוצאות הכללת לגבי ואי־הוודאות המחירים עליית
 גדול נומינליים, במחירים בתקציב. הצבאי הרכש

מקודמו. החדש התקציב

ירושלים ומעמד
 הכינוס על טרמפ לתפוס מתכוון הליכוד

 סיעת שדרשה הכנסת, של המייוחד
 החוק שמירת כפרשת לדון כדי המערך,

 בית• של החמורה הנזיפה (פרשת בנגב
כיועץ־המישפטי לצדק הגבוה המישפט

 ,לממשלת רבנים:
1,ואצית! ־ ישראל

 עתה נמצא בארצות־הברית והציוני הישראלי המימסד
 ״החזית את חזיתות: בשתי התקפת־מחץ תחת

 האמדיקאים־הערבים, כנגד (הראשונה: השנייה״
 היהדות פתחה והפלסטיני) הערבי הלובי

 ]11;האורתודוכסית.
 הרככת תחנה* ככל שהודבקו ככרוזים

 מכונה העיר, וכרחכי ניו-יורק של התחתית
 איגוד כ״נאצית״. הישראלית הממשלה
 (החכרה לאגודת-ישראל המסונף הרבנים,

 :תמונות שתי וכו כרוז פירסם בקואליציה)
 יהודים האוספים נאצים קלגסים של

 מישטרת■ דטל והשמדה, ריכוז למחנות
כירושלים. חרדים הפגנת המפזרת ישראל
 היא זו — ״לא המודעה. שואלת ו״ ? הנאצית ״גרמניה
מחבריה. עונים ,״1979 ישראל,


