
סף על הממשלה
התפרקות

 חלקי ככל הרווחת. הכללית ההרגשה
 לא הנוכחית שהממשלה היא הקואליציה

חודשים. משלושה יותר ימים תאריך
 הממשלה, מסירוק מנוס יהיה לא ההערכה פי על

 בהנהגתו חדשה ממשלה להרכיב לנסות כדי גם ולוא
בגין. של

 במקומו יבוא ולא ארליך, יפרוש שאם ברור כיום
 הליברלים יגרמו הליברלית, המיפלגה מקרב שר־אוצר

 יגאל ייבחר לא אם מהקואליציה. ויפרשו משבר
 סיעתו. חברי שלושת יפרשו כשר־אוצר, הורביץ
 מרכיבי ביו גישושים החלו כבר הקלעים מאחרי

 ממשלה הרכבת של אפשרות בדבר הקואליציה
 בשינויים אבל מיפלגתי, הרכב אותו לפי חדשה

קיצוניים. פרסונליים

הקרקעות הפקעת
 הרחבת לצרכי פרטיות קרקעות להפקיע בהצעה הדיון

 אחרי עד בממשלה יתקיים לא בגדה, ההתנחלויות
 לגבי העתירה בפרשת יכריע העליון שבית־המישפט

 מורה. אלון להתנחלות הקרקעות הפקעת
 ההפקעה כי יקבע, העליון כית־המישפט אם

 שלא כיוון הכינלאומי, המישפט את נוגדת
 יהיה ניתן לא בטחוניים, לצרכים נעשתה
 כגדה. נוספות קרקעות להפקיע

 להפקיע לה שיאפשר חוק לחוקק הממשלה כוונת
 שכן היא. גם להתממש תוכל לא פרטיות קרקעות

 לא שהגדה ומכיוון אכסטריטוראלי חוק הוא כזד, חוק
 והוא עליה לחול יכול הוא אין לישראל, סופחה

הבינלאומי. המישפט את נוגד
 של גל מיד תעורר כזה חוק שקבלת ברור

בינלאומית. לתהודה שיזכו חדשים מישפטים

 - עכשיו״ .,שלום
העבודה? לפיפלגח

 את באחרונה מפיצים העבודה במיפלגת אנשי־צמרת
 ובין בינם אינטנסיווי משא־ומתן שמתנהל הידיעה

 עכשיו״. ״שלום התנועה של קבוצת־המנהיגים
 ראשי רוב הצטרפות צפוייה לדבריהם,

 במקומות והצבתם למיפלגה, עכשיו״ ״שלום
לכנסת. ברשימתה בולטים

*

מתכנגים המצרים
בסיני מוטל■□

 משקיעים מעודדת מצריים ממשלת
ל כסיני, מוטלים לכנות אמריקאיים

 ל* אל־־עריש כין החוף כביש אורך
 ייפתח שכד המועד לקראת קנטרה,

 ישראליים ותיירים ישראל, עם הגבול
 ■ למצריים. במכוניותיהם לנסוע יוכלו
 מצוקת• על להתגבר כדי בא הדבר

כקאהיר. כבתי־יחמלון האיכסון
אפש הבודקת אמריקאית, 'חכרה

 בסיני. מוטלים חמישה לכנות רות
 כדי ישראליים, לגורמים פנתה ככר

 כעבד אותם לשתף אפשרות לבדוק
ת הבנייה. ת

העבודה במיפלגת
חדשות מפברקים

 המפוברקים המיכתבים פרשת שהסתיימה קודם עוד
 צצה מיפלגת־העבודה, בבית שנולדו רבין, יצחק נגד

 על בעיתונים מפוברקות ידיעות :חדשה פרשה
 לווינסון יעקב אנשי בין כביכול, שנערכו, פגישות

 את להבטיח כדי פרס, שימעון לבין חריף ומוסר,
 מנהיגי עם פגישות ועל ללווינסון שר־אוצר תפקיד

 בבית הוא אלה ידיעות של מקורן גם הליברלים.
מיפלגת־ד,עבודה.

 הפיכרוק, מסע יימשך שאם הנמנע מן לא
 לטפל המיפלגה של לביקורת המוסד יתבקש

זה. בעניין גם

רופאו ועל הבדיקה
בגין ועד

 שטיפל הנוירולוג לביא, סילבאו הפרופסור
 בשטף־דם לקה כאשר בגין מנחם בראש־הממשלה

 פי שעל פיין, ג׳ק הד״ר עם בנידיורק נפגש מוחי,
 ראש־הממשלה את בדק טייס האמריקאי השבועון טענת
 בירושלים. מאושפז שהיה בעת

 מפיו, לשמוע כדי פיין עם נפגש לביא
כ״טיים״. המסולף הסיפור נולד כיצד אישית,

 התייחס ״לא הוא לביא, באוזני פיין הד״ר לטענת
 כתב על־ידי בטלפון אליו שהופנו לשאלות, ברצינות״

 אף גם דיבר לא כי והצהיר חזר הוא בישראל. הטייס
בבגין. שטיפלו מהרופאים אחד עם

יחזור לא רפאל
במפד״ל לפעילות

 יצחק המפד״ל, של לשעבר מנהיגה
 ה* ערב הברד כידי שהודח -באל,

 גישושים, דחה האחרונות, בהירות
 סיעתו* מחברי כמה מצד שנעשו
 שו* אפשרות כדבר במיפלגה, לשעבר

פוליטית. לפעילות בו
כ מביקור לאחרונה שחזר רפאל,

 הרעיון;ל׳י את וכל מכל דחה פולין,
 ■ טען ״ל, כמפר גוש כראש שוב התייצב

 להתמודדות לחזור עניין כל לו שאין
מיפלגתית.

מגבית
,,.,הצופה לחיסול

 הסכום ל״י, מיליון 30 בגיוס עתה עוסקים במפד״ל
 המיפלגה, יומון לעובדי פיצויים לתשלום הדרוש
 סופית. העיתון את לחסל יהיה שאפשר כדי הצופה,

 ״הצופה״ בית ממכירת יבוא זה מסכום הלק
 ״מעריב״ מתחרים קנייתו שעל כתל־אכיב,

המיזרחי״. ו״בנק

מייבא עזר
כבר בייהתחיה״

 תנועת• של החגיגי בנס-היסוד
עי מנע לא השבוע, שנערך התחיה,

 עתה בבר מאחרי־הקלעים. מותים
ב גושים כמה כין מחלוקת קיימת
-------הימנית ז  מיקום לגבי החדשה, היסגירג רוכועד!

 לכנסת. התנועה כד&ימת המועמדים
 שהפרופסור בולם על שמקובל כעוד
 תבע הרשימה, כראש יוצב נאמן יובל
ה את גוש-אמונים, מנהיג פורת, חנן

 כטענה לעצמו, כרשימה השני מקום
 כיותר האלקטורלי.הגדול שהמיצכור

 הגוש אנשי י כקרב הוא התנועה של
הת לבך המתנגדים כראש ותומכיו.

 תבע שלא שמיר, משה ״כ ח ייצב
 במקום בי טען אך לעצמו, המקום את

״איש-רוח״. להציב צריך השני

מישפחת■ בביקור
 ורהפטיג זרח המפד״ל, של הקשיש המנהיג

 כדי באו״ם ישראל למישלחת צורף ),74(
 היחידה, כתו את לראות לו לאפשר

כניו-יורק. המתגוררת
 ולא הסוכנות, לשליח נשואה ורהפטיג של בתו

 לשלוח החליטה המפד״ל רב. זמן אביה עם התראתה
וחתנו. בתו במחיצת לשהות לו לאפשר כדי אותו, דווקא

ממצריים יין
 שר־הכיטחון ההר במצריים שלו ביקור מכל
 :יין ארגזי שני כשבידיו וייצמן עזר

אדום. יין של וארגז לכן יין בקבוקי של ארגז
 מארחיו על־ידי במתנה לו ניתנים הארגזים שני

 מצרי יין ארגז כשהגיש זאת גילה עצמו עזר המצרים.
 דיין, משה שר־החוץ, שה נכדו דיין, לסעד כמתנה
שלו. הבר־מיצווה חגיגת את האחרונה בשבת שחגג

בגין שופרי
פפגיוים פאבילים

 ביתו שמירת על המופקדים ואנשי־הביטחון השוטרים
 אוכל באחרונה מכינים בירושלים ראש־ד,ממשלה של

 שישים זה המפגינים ימית, חבל לאנשי חם ומשקה
 ואנשי השומרים בין ראש־הממשלה. של ביתו מול יום

 ידידותיים. קשרים נוצרו מישמרוודהמחאה
 לרשום ימית למפגיני מסייעים בגין שומרי

 ונכנס בגין יוצא שכהן השעות את גם
 ביקורי על מידע להם מספקים וכן לביתו,

אצלו. ואחיות רופאים

 ■חזיר לפיד
ואגנר את

 יוסף(,,טומי״) רשות-השידור, מנכ״ל
 במליאת לדיון להעלות עשוי לפיד,

 את לבטל ההצעה את דשות־השידור
 יצירותיו השמעת על המוטל החרם

 רי* האנטי-שמי הגרמני המלחין של
 כשיחות ישראל״. כ״קול ואגנר, כארד

 הרשות מאנשי כמה עם פרטיות
 הוא החרם כי דעתו, את לפיד הביע

לבטלו. השעה הגיעה ובי מטופש,

 ידל״ן של סיפרו
טית פ מיש רת קו לבי

 גניבה על מאסר עונש המרצה ידלין, אשר
בכלא. סיפרו כתיבת את משלים ושוחד,

 את לרכוש המבקש לעיתון שנמסרו מהספר, פרקים
 כדי מישפטנים, לביקורת הועברו הפירסום, זכויות
 אנשים כלפי בספר, הכלולות בהאשמות אין אם לבדוק

הוצאת־דיבה. משום ומתים, חיים

לבורג לעג
 שלא בורג, 'וסף הפנים, שר של לאיומו התגובה
 הסכם חתימת בגלל תל־אביב, לעירית כספים להעביר

 תגובה היתד, העיר, כבאי עם לדעתו, חריג שכר,
 לבורג הודיעה תל־אביב עירית הנהלת ליגלוג. של
 בענייני מעיסוקיו שהתפנה על שמחה היא כי

 בפרובינציה. גם להתעסק כדי האוטונומיה
 העיר, הנהלת מחוגי מסרו בכך, ימשיך אם

 לתמוך מוכנה תל-אכיב עירית תהיה
 בורג,'נובח של שברו להעלאת כדרישה

הזעום. שכרו על התמרמרותו




