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שוקל פד״ל מ ה

ת בג־ן הפל
 מגעים מנהלים כמפד׳׳ל שונים גורמים
 לפרוק הבאים כמעיד, אישים עם סודיים

 המערך עם קואליציה להקים האפשרות את
 ממשלת את ולהפיל הבחירות, לפני עוד

בגין.
 המערך ינצח שאם חוששים במפד״ל מסויימים חוגים

 גורמים בקואליציה ישתף הוא הבאות, בבחירות
 לקואליציה. מחוץ המפד״ל את ויותיר בליכוד, מתונים
 המפד״ל תעלה אם כי טוענים חוגים אותם

 הבחירות, לפני עוד לשילטון המערך את
 בממשלה גם המפד״ל השתתפות תובטח
מפתח. ובעמדות הבחירות, לאחר שתוקם
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 מתכוננים מצריים שילטונות כהסכמת

 שארם־אל־שייח׳ את להפוך האמריקאים
 גדול, אמריקאי ואווירי ימי לבסיס

לירות. מיליארדי של כהשקעה
 האמריקאי הבסיס יהיה בשארם־אל־שייח׳ הבסיס

 בארצות האמריקאיים האינטרסים על להגנה הקידמי
הנפט.

ג ר ד3 בו ו נ  בבירכתו שהוקם החדש, החוג מטרת ארד. ונאווהי
 ״התמודדות ולמנוע לנסות הוא פרס, שמעון של

המיפלגה. יושב־ראש בבחירת מזיקה״
□ מוס□ הו □נס לי א □ו

 שעמד יהודיים־אמריקאיים, הומוסכסואלים של כנס
 מעלה־החמישה, קיבוץ של בבית־ההארחה להתקיים

 בורג. יוסף הד״ר שר־הפנים, של לחצו בעיקבות בוטל
 של עוזרו פנה מעלה־החמישה קיבוץ אל

 לכית־ההארחה ורמז יעקוכוכיץ, אבי השר,
 ממנו, תישלל שלו תעודת־־הכשרות בי

 אזמו. ביטל הקיבוץ הכנס. יערך אם
 הכינוס, את אירגנה אשר תורעולס, חברת־הנסיעות

הקיבוץ. נגד תביעת־נזיקין הגשת שוקלת

ת מכיר מודעי בערבי
 להוסיך הורה מודעי יצחק שד־התיקשורת

 לתקדיט־־המדכר, הערכית השפה את גם
חוץ־־לארץ. שיחות למרכז מחייגים כאשר

 כאשר הקו, על ממתינים 18ל־ המחייגים היו כה עד
 העמדות כל כי הקריין להם מודיע שפות בשלוש

 וצרפתית, אנגלית עברית, היו, השפות תפוסות.
ערבית. גם להם הוסיפו ועתה
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 אתרי־הביקור בכל ביקורים לערוך החליט בגין מנחם

 יבקר ראש־הממשלה נבון. יצחק נשיא־המדינה, של
 בהם מקומות שני ובאור־עקיבא, בשכונת־התיקווה

 גדולה. בהצלחה שזכו ביקורים נבון ערך
 הצפון. ביישובי ביקור בגין ערך השבוע

 לו נודע באשר זה ביקור על החליט הוא
 כיישובים יומיים לכלות עומד הנשיא בי

אלה.

העמיד צה״ל

מכוניות
 ״רוסי מהסוג הקצינים מכוניות כל

 עד־ידי לאחרונה שנרכשו כרמל״,
 כהן והנהיגה כפקודה הועמדו צה״ל,

נאסרה.
 שהתגלה אחרי הושבתו, המכוניות

 כמערבת־ההגה. ומסוכן המור ליקוי
 במכוניות הנוהגים הקצינים כל אד

 כדי מיקצועיים, נהגים נשלחו אלה
למוסך. הסיען ל

תק גם התגלו כרמל״ ״רום במכוניות
 ונוחיות הגימור כתחומי נוספות, לות

קשו אינן אלה תקלות אולם הנסיעה,
הנסיעה. בבטיחות רות

טלוויויה בעיקבות
 שר־האוצר לבקשת הסכים, רוטלוי דויד עורך־הדין

 הציר תפקיד את עצמו על לקבל ארליך, שימחה
 של במקומו בארצוודהברית, ישראל של הכלכלי

דינשטיין. צבי הד״ר
 את לקבל אם האחרונים בשבועות היסס רוטלוי
 לישכת כנשיא נבחר מכבר ולא מאחר המינוי,

 כחבר תפקידו ובגלל תל־אביב, של עורכי־הדיו
תל־אביב. עיריית מועצת
 השערוריות על הטלוויזיה שידור אחרי

 בניו־יורק, ישראל של הכלכלית בצירות
 קיבל והפעם רוטדוי, אל שוב ארליך פנה
הסכמתו. את
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 מישרד־הביטחון, של המישפטי היועץ סגן
 כפרקליט־צבאי־ בקרוב ימונה שפי, דוב

ראשי.
תת־אלוף. דרגת ויקבל לצה״ל, יגוייס שפי

שטרה איוה הפי

ס זמיר א״ טר פ פ ת ה ל
 באוזני טענו לממשלה המישפטי היועץ של מקורביו

 יתפטר זמיר הפרופסור כי חברי״כנסת כמה
 בקשתו את והמליאה ועדת־הכנסת יאשרו לא אם

 פלאטו־שרון. שמואל ח״כ של החסינות להסרת
 שד זה איום כי טוענים אחדים הכרי־כנסת

 החלטות על להשפיע נסיון הוא זמיר
הסך. על אותו לדחות ויש חכרי־הבנסת,
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פדוי חושש בגין
 ראש־הממשלה שעבר בשבוע הביע מקורביו לפני

 שר־ד,ביטחון, של אפשרית קואליציה מפני חששו את
 נגדו. לוי, דויד שר־השיכון, עם וייצמן, עזר

 על דו שנודע אחרי זאת אמר בגין
 כין המשכר כמהלך לוי, •טל התבטאות

 כידידי שיגעו אתן לא אני :לווייצמן בגין
וייצמן:'׳ עזר

שו3ח3 אי  0־

פרץ?• וגד
 להגיש אם בקרוב, יוחלט, בפרקליטות־המדינה

 הסרת לשם לוועדת־הכנסת, כתב־אישום טיוטת
 סגן שהיה מי פרץ, יצחק לע״ם ח״כ של חסינותו

שר־התעשייה.
 שתסתיים עד מתעכבת על־בך ההחלטה

 פלאטו־ ח״כ שד החסינות הסרת פרשת
 הגשת בעניין ההחלטה ממתינה בן שרון.

 גרופר פסח ח״כ נגד כתב־האישום
 פלאטו. שד בעניינו הכנסת להחלטת

 הליכוד סיעת של מחברי־הכנסת לכמה שיש מכאן.
 כדי פלאטו, של חסינותו את לבטל שלא עניין

המישפטי. היועץ את להרתיע

ר כהן פי ש  ו

שלה וגד הממ

ו״ס את חוקרת
 של הדירה פרשת את חוקרת אינה מישטרת־ישראל

 מישלוח פרשת את ולא בחיפה, וייס שבח הפרופסור
 על־ידו, רשות־השידור על־חשבון פרטי דואר

 הפוליטיים יריביו על־ידי הופצו על־כך והשמועות
בחיפה.
 מחפשים ראש־הממשלה במישרד בכירים פקידים

 בגין מנחם את לאחרונה שתקף וייס, נגד חומר
בעיתונים. במאמרים

□ הורים לי בו ש

 פנו לבנים, יד אירגון חברים השכולים, ההורים
 להעברת ידאג שצה״ל בבקשה שר־הביטחון אל

הירוק. הקו תוך אל בסיני, הפזורות האנדרטות,
 כין שנהתם ההסכם למרות באה זו כקשה
 המצרים יטפלו שלפיו ומצריים, ישראל

כסיני. מצריים כשטח שישארו כאנדרטות
נגד החשד

הוסר ברעם
 קיבל כאילו ברעם, עוזי ח״כ נגד החשד
 כשבוע שהתפרקה מחכרת־כיטוח שוחד

כחשד-שווא. התברר שעבר,
 שוחד קיבל ברעם כאילו תלונה הגיעה המישטרה אל

 ברעם כי התברר שנערכה בבדיקה מחברת־הביטוח.
 חברת־הביטוח, מנכ״ל עם בארוחת־צהריים סעד

 הזמנתו על־פי רב, זמן בידידות הוא שעימו
 את ולעזוב למהר צריך היה המנכ״ל המנכ״ל. של

 החשבון. על בשמו לחתום מברעם וביקש המיסעדה,
 חברת־ באותה עובדים־לשעבר המתלוננים, כאשר
 הם ברעם, חתימת עם החשבון את ראו ביטוח,
 אחרי שוחד. על במישטרה תלונה להגיש מיהרו
 לחקור שלא המישטרה החליטה המיקרה, בדיקת
ברעם. ח״כ את אפילו

 שהקימו שמיר, ומשה כהן גאולה חברי־הכנסת
 החליטו סיעת־ארץ־ישראל, בשם סיעת־שניים

 בכנסת, דיון בכל הממשלה נגד בעתיד להצביע
 להם. תיראה נושא באותו הממשלה עמדת אם גם

 העיקרית המטרה בי טוענים ושמיר בהן
כך. ינהגו ולכן הממשלה, את להפיל היא

ש חוג חד

ת אבן בבי
 החמישי ביום יתכנס אבן אבא ח״כ של בביתו

 מיפלגת־העבודה, חברי של חדש חוג השבוע
ראשונה. לפגישה

 נמנים בהרצליה־פיתוח אבן של לביתו המוזמנים עם
בן־מאיר דב בר־לב, חיים יעקובי, גד צדוק, חיים
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ספר □נתבים
ש ״מוניטין״, ההיכרויות מבון כעלי

 אסתר ממעצר, שעבר בשבוע שוחררו
עוס יוסיפוב, ויצחק פינטול (״אתי״)

לדב שיגולל, ספר, ככתיבת עתה קים
 המכון על בולה האמת את ריהם,
 שהיו הדמויות את ויתאר שלהם

בו. קשורות
 המיש■ להתנהגות יוקדש מהספר חלק
המעצר. וכעת המעצר לפני טרה


