
 ראשי אצל לבדוק וירשובסקי מרדכי
 להשתתף התנגדות להם יש אם מיפלגתו,

 תשובת ידין. של הדמוקרטים ■עם בקואליציה
 לידץ אישית התנגדות כל שאין היתה, ש״י

 העקרונות על הסכמה תושג ואם ולאנשיו,
כלשהו. קושי האישית היריבות תהווה לא

ר פש ח ב הנשיא ב דו
 אגסי, יצחק נשיא־המדינה, של לישכתו וראש דוברו
 עתה מחפש נשיא־ד,מדינה מתפקידו. לפרוש עומד
 אחדים. אנשים עם כך על שוחח וכבר אחר, דובר

רקנאטי. דויד יהיה הנבחר בי נראה

תשקיף
ד ישוחח בגין ר פ בנ

סובי שפיר מינו■
 ■כמפכ״ל שפיר הרצל האלוף של מינויו
 ככר שפיר סופי. הוא המישטרה •טל הבא
 אנשים עם משוהח והחל הסכמתו על מסר

 איוש כעניין למישטרה, מחוץ שונים,
לישכתו.

 האלוף כביכול קיבל שאותד, ההצעה על הידיעה
 מדוייקת. אינה כמפכ״ל, לשמש פלד, (״מוסד,״) משה

 מולה המישמר־האזרחי, מפקד שהיה מי פנה פלד אל
 יהודה ח״כ גם לכך. סמכות לו שהיתה מבלי כהן,

 בשמו כן עשה לא הוא אך פלד, אל פנה בן־מאיר
המישטרה. על האחראי בורג, יוסף השר של

ם ארליך שי  בא
דין אח

 הממונה כי טוען אדליד שימחה שר־האוצר
 חותר לין, אוריאל המדינה, הכנסות על

 חומר מישרד-האוצר מתוך ומדליף תחתיו
השר. של כמעמדו לפגוע שנועד
 הוא במה בדיוק ארליך אמר לא אלה בשיחות
 סגו־השר־ ממקורבי כאחד הידוע לץ, את מאשים

פלומץ. יחזקאל לשעבר,

שריו עם
 השבוע לפתוח עומד בגין מנחם ראש־ד,ממשלה

 משרי אחד כל עם אישיות שיחות של בסידרה
הממשלה.

 את לשכנע בגין מתכוון אלה כשיחות
 וההשמצות המריבות את להפסיק השרים

הממיטלה. של תדמיתה את ולשקם ההדדיות

 שיחותיו ■חדש דיין
הפלסטינים עם

קד עבית פ  ב
חיפה שטרח ב■
 (״תורגי״) אברהם תת־ניצב של מקומו את

 המייטטרה, של חיפה מרחב מפקד תורגמן,
 מחלקת ראש עמית, משולם תת־ניצב יתפוס

המישטרה. של ההדרכה
 במישטרה, הצפויים המינויים שאר כמו זה, מינוי

המפכ״לים. לחילופי עד יידחה

ש פתרון בי כ ת ל רבו

ל ג טוב שובע לא זי
 הקליט זיגל בנימין תת־ניצב כאשר
 עקיבא ״אל־על״, קברניט את בהסתר
 הוא זהב, כהברחת החשוד פרסמן,

 לא אני רם, כקול ״דבר לו: אמר
 שומע לא ובכלל ימין כאוזן שומע
 ההקלטה מתמליל מתברר בך טוב.״

ה כהמשך כתיק־החקירה. הנמצא
 אינו הוא כי לפרסמן, זיגל פיפר שיחה
 כזמן פגז, לידו שנפל מאז טוב שומע

המילחמה.

 מנחם לראש־הממשלה הבטיח דייו משה שר־החוץ
 אישים עם שיחותיו את מה לזמן להפסיק בגין

פלסטיניים.
 תחלוף כאשר כי זאת, עם הדגיש, דיין

אותן. יחדש הוא אלה, שיחות סביב הסערה

ת פחה הביש ש ק בב
בגין טר ב תפ לה

 ראש-הממשלה, של ובתו אשתו
בכ להציב עליו מפעילות בגין, מנחם
מתפקידו. שיתפטר כדי דים,

 הסין? וכתה, בגין עליזה של ללחצים
 אלא הממשלה, למצב קשר אין מילוא,
ראש-הממשלה. של בריאותו למצב

רג ד בו ע ב
ת קרב ת ה חירו הב

 מקיים ההל בורג, יוסף הד״ר שר-הפנים,
 להפעילה כמטרה מיפלגתו, בתוך מגעים

 כהקדמת רוצה בורג הבחירות. הקדמת למען
 שנתיים תוך כי משוכנע כהיותו הבחירות,

 מקומו וכי כמפד״ל, נגדו צעירים מרד צפוי
 תומך מובטח. אינו הבאה לכנסת כרשימה

 כן־מאיר, יהודה ח״כ זה, בצעדו בו,
 אהרון המר, זבולון היטרים לו ■ומתנגדים

גלם. דויד וח״ב אכו-חצירא
 הדורשים חוגים לאחרונה קמו הליברלית במיפלגה גם
 ארליך, שימחה שר־האוצר, הבחירות. הקדמת את

 תערכנה הבחירות אם כי וטוען בהקדמתן תומך
 יותר קטנה הליכוד מפלת תהיה הקרובים, בחודשים

שנתיים. בעוד מאשר

ה קואליציה ש חד
 לדיון חברי־כנסת כמה בין מגעים נערכו לאחרונה

 את להקדים מבלי חדשה, קואליציה להקים באפשרות
 להקים יהיה אפשר אלה חברי־כנסת לדעת הבחירות.
 פלגי שני ישתתפו שבה המערך, בראשות קואליציה

 אלוני, שולמית הבודדים וחברי־הכנסת המפד״ל ד״ש,
 של״י. גם ואולי יצחקי, ויצחק האוזנר גידעון
ש״י מח״כ ביקש גלם דויד המפד״ל ח״כ

 אחד על רמות. כביש לבעיית פתרון נמצא כי נראה
 העיריה תבנה הדו־סיטרי הכביש של המסלולים משני

 המסלול את תהפוך שאומנם מאספלט, קמורה מיגבהה
 מעיני האחר המסלול את תסתיר אך בלתי־עביר,

הדתיים. התושבים
 שייבנה אחרי בי הבטיחו, הדתיים ראשי

 ואילו ההפגנות, את יפסיקו הם המסלול
 לממן הבטיח בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,

 יותר של סכום לעירייה ולהעביר הבניה את
לירות. מיליוני 1מ-ט

■עשנו לא שוטרים
 רמות בכביש הבא השבוע כהפגנת החל

לעשן. השוטרים יובלו לא
 של הדרומי המחוז ממיפקדת לצאת עומדת זו הוראה

 הסדר שמירת על שיופקדו השוטרים לכל המישטרה
רמות. בכביש

בכין נגר י לוו
ראווה פעולת

 מתכנן מקריית־ארכע לווינגר משה הרב
 משקל-נגד שתשמש גדולה, פעולת־ראווה

 עורך■ חסידי של מעבר-לגדר להתנחלות
 כסוף כקריית-ארכע, העצני אלייקים הדין

שעבר. השבוע
 שהם ושטען העצני של למעשיו שהתנגד לווינגר,

 שבה ורחבת־היקף, ממשית פעולה מתכנן ראוותניים,
לקריית־ארבע. שמחוץ כוחות חלק יקחו

ר השופט כי ב
הנאשם את

הוב כירושלים מישפטיים בחוגים
 ששופט־השלום כך על תמיהה, עה

 עצמו בלל לא ויינר, ישראל הראשי,
 שמואל ח״כ של כמישפטו שדן בהרכב

 ויינר בי מתברר עתה פלאטו-שרון.
 חלפון, יעקוב את רב זמן מזה מכיר
הנאשמים. מן אחד שהוא

 במישפט שופטי־שלום שלושה מינוי
 לשתק מאיים פלאטו־חלפון-כן-אודיס

 כית־מישפט של הרגילה פעולתו את
כירושלים. השלום

ד חהארץ״ שי ב  ב
ש כו ר עיתונים ל

 ולהקים לרכוש במדיניותו ממשיך הארץ היומון
מקומיים. עיתונים

 ממניות אחוז צ5 ״הארץ״ רכש לאחרונה
 ואחוז ״כל-בו״, החיפאי-המקומי השבועון

שבועון. אותו של ככית־הדפום דומה

או רואה לנד
ה ת ב,ואל־עליי שבי
 למקורביו, אמר לנדאו, חיים שר־התחכורה,

 תיפרוץ אם שאשמח הראשון אהיה ״אני כי
ב,אל־על׳.״ שכיתה

 סגירת למען הממשלה בתוך ללחום מתכוון לנדאו
 אשר חזק כאדם הציבור בעיני' להופיע כדי אל־על,
 התעופה־הלאומית. חברת עובדי את לשבור הצליח

או של במגרתו ד ת לנ מ ת קיי כני  מוכנה תו
 התעופה ולהיערכות ״אל־על״ לסגירת

 חכרת• להקמת עד ואליה מישראל האזרחית
חדשה. תעופה

סרב קנדה ת
ל ב ק פושעים ל

 לתת יסרבו הקנדיים ההגירה שילטונות
עבר־פלילי. כעלי לישראלים אשרות־בניסה

 שביקשו הישראלים בציציות הקנדים בדקו לא כה עד
 על־ידי נוצלה זו ועובדה זו, למדינה כניסה אשרות

 מועדים פושעים ״מגלה״ היתד, אשר מישטרת־ישראל,
לקנדה. ישראליים

הסיגריות
ב יתייקר! שו

 לדרישות ככל־הנראה, ייכנע, פת, גדעון שר־התעשיה,
 הסיגריות, במחירי נוספת העלאה ויתיר דובק, חברת

שבועות. מיספר תוך
 עד 15 של כגובה תהיה החדשה ההעלאה

ביום. הסיגריות ממחירי אחוז צ0

5 ■נאי יוסי0


