
תשחיף ן
 דבי! פסילת

בגין בהכרעת

 חוקר סרס
אלון מבקר■

 מיפלגת■ כבית אלץ יגאל ח״כ של חדרו
 נתץ כתד־אכיב 110 הירקון כרחוב העבודה
 ואנשיו. פרם שימעון ״כ ח של מתמיד למעקב
 מפגישות היוצאים מיפלגיה וחברי אורחים

 הם שם פרס, ־טל לחדרו נקראים אלץ עם
אלץ. עם פגישותיהם לפשר נשאלים

ש ש גבי א  בר
אלון מטה

 גביש, (״שייקח״) ישעיהו (מיל׳) האלוף
 חברי של מטה בראש יעמוד כור, מנכ״ל

 למען שיפעל ואוהדיה, ■העבודה מיפלגת
 לראשות־־ המיפדגה כמועמד אלץ יגאל

הממשלה.

 של נוסף כנס לערוך עומדים שריד, יוסי הכנסת
 11ה־ הראשון ביום בתל־אביב, יחדיו באולם היונים,
בחודש.

 יושכ-ראש של בהסכמתו ייערך זה בנם
 ביקש שפרס למרות פרס, שימעץ המיפלגה

ומחוגים. מכנסים להימנע שבועות במה לפני

היהודים המנהיג■□

 לארץ הגיעו אשר ארצות־הברית, יהדות מנהיגי
 מזועזעים יצאו יום־הסוכנות, אירועי לקראת

 בגין. מנחם ראש־הממשלה עם מפגישתם
 לא ראש־הממשלה בי סיפר מהם אחד

 מנומנם, נראה בשיחה, כלל השתתף
ביניהם. הקשר בל ללא דברים אמר ולעיתים

 מרגיש בגין מר כי נמסר ראש־הממשלה מלישכת
הבריאותית. מהבחינה טוב עצמו

 לעיתונות־חוץ, יצא שהסיפור אחרי רק
 מנחם ראש־הממשלה, זה היה בי התגלה

 בסיפרו הקטע פסילת כעד שהכריע בגין,
 גירוש על המדבר רבץ, יצחק ״ב ח של

ולוד. רמלה ערביי
 חילוקי־דעות, נתגלעו בעניין שדנה בוועדת־השרים

 ואילו הקטע בפירסום תמך ניסים משה השר כאשר
 להכרעתו הובא הדבר לו. התנגד תמיר שמואל השר

הפסילה. על אישית שהחליט בגין של

סגן ש דרו ת■ ״ל ד 3 מ ת
 המפד״ל, של הרישמיות להודעות כניגוד

 תוקף בכל לעמוד זו מיפלגה ראשי החליטו
 סגן־־שר■ יהיה כן־מאיר יהודה ״כ שח כך על

 מי זה, לעניין משינה, לא למפד״ל החוץ.
 דרישה עד יעמדו והם הבא, שר־החוץ יהיה

 תפקיד את ימלא בגין שכה בתקופה גם זו
שר־החוץ־כפועד.

 של הרה־אירגון של שבהזדמנות תטען המפד״ל
 למפד״ל שבו שנוצר, העיוות את לתקן יש הממשלה,

 הבדלי למרות שרים, מיספר אותו יש ולדמוקרטים
בכנסת. שביניהם הכוח

 ראשי גם ויבחרו המטה־הארצי, בראש יעמוד גביש
 מטה־חיפה בראש כי ידוע, עתה כבר מקומיים. מטות

 השר־לשעבר יעמוד אלון יגאל למען התנועה של
אלמוגי. יוסף

 חמס לין
ן10לו*נ את

 אוריאל המדינה, הכנסות עד הממונה
 פ כשבוע" לפני נכנס כאשר נדהם לץ,

 שם ופגש בירושלים, ״מוריה״ למלון
 מישרד* שד הפקידים מככי-י *־כים

 לין, ערך שאותו קצר כבידור האוצר.
 לפגישה באו אלה ־פקידים כי גילה הוא
 הוזכר ששמו מי דוינסון, יעקוב עם

 לכהונת מיפלגתרהעבודה כמועמד
שר״האוצר.

 שימחה דשר־האוצר, כך עד דיווח לץ
הפקי שמות את לד והעביר ארליך,

כמלץ. זיהה שאותם דים

הר אור■ זו
צטרף ל י למבדיי

 להיכנס עומד בתשובה, שחזר זוהר, אורי
 למפד״ל. ולהצטרף הפוליטיים לחיים

 אישים עם שיחות זה כנושא ערך בכר זוהר
זו. במיפדגה היוני הקו עם המזוהים כמפד״ל

 בהן מאיר
ד ג וועדים ו

 הוועד־הפועל חבר גם שהוא כהן, מאיר הליכוד ח״כ
 מתנגד תכלודלבן, סיעת מטעם ההסתדרות של

 ועדות־הכנסת. בפני ועדי־עובדים להופעת
 פי על הכנסת, למישכן ועדי־עובדים הגיעו השבוע
 עורר כהן מאיר הבית. של ועדת־העבודה הזמנת

 כדי הכנסת, ליושב־ראש יפנה כי והודיע שערוריה
לבניין. ועדי־העובדים כניסת את שימנע

תנגד עור ר י שמי חוקי□ מבי[■□במיליון מעילהל
 לפתוח עוט וייצמן עזר שר־הכיטחון

 החרות, כתנועת פנים־תנועתית, כמיתקפה
 תיק־החוץ את יציע שבגין האפשרות נגד

שמיר. יצחק הכנסת ליושב־ראש
 הרעיון אם לראות המתנה בעמדת עתה נמצא וייצמן

 רציני״. ״הוא שמיר מינוי של
 כמיסגרת היא לשמיר וייצמן של זו התנגדות
 החרות, תנועת כתוך הירושה מידחמת

 הגדול המתחרה נחשב ששמיר מאחר
בגין. פרישת עם וייצמן של כיותר

ך רוצה ארלי
הממשלה בנפילת

 שימחה שר־האוצר כי לגמרי ברור עתה
 בי אם בגין, ממשלת כנפילת רוצה ארליך

בבחירות. לא
 יוטל מקורביו, בפני ארליך שפרש התסריט פי על
 אם הבאה הממשלה את להרכיב וייצמן עזר על

 יצליח וייצמן בהנהגת כי מקווה ארליך בגין. יתפטר
 הוא הורביץ יגאל כאשר עצמו, את לשקם הליכוד

 תיבלם. המערך ועליית שר־האוצר
 האפשרות כי טוענים ארליך של מקורביו
 מהווה שר־אוצר יהיה לוינסון שיעקוב

__________ממש♦ של סיוט ארליך לגבי

ימונה לא
דנקדימון ■ודש

 שלא החליט בגין מנחם ראש־הממשלה כי נראה
 שלמה של במקומו תיקשורת לענייני עוזר למנות

 בשבועות מתפקידו לפרוש העומד נקדימון, (״נקדי״)
מערכת הקבוע, עבודתו למקום ולחזור הקרובים

אחרונות. ידיעות
 פתיר דן כין יחולקו נקדימון שד תפקידיו

הורכיץ. הארי לבין

ם לירות שלי בירו
 ועדת־ על־ידי נתפסה בירושלים ידועה אישיות

 של במעילה עובדת, היא שבו המוסד של הביקורת
לירות. ממיליון יותר

 התכנסה מוסד אותו שד ועדת־הביקורת
 להעביר אם להחליט כדי סודית, לישיבה

 דטשטשו. או המישטרה לידיעת המיקרה את
 ראש של לשובו להמתין היתה ההחלטה

 מחוץ־לארץ, קולק טדי ירושלים עיריית
לעשות. מה יחליט שהוא כדי

אותרה ק^בל תמיר
 השני ביום ערכו ועסקניה הדמוקרטית התנועה ראשי
 תמיר. שמואל שר־המישפטים עם שיחה שעבר

 את יעדה לבד תמיר הוזהר כשיחה
 אחרי שר־החוץ, לתפקיד מועמדותו

 לראש■ הודיע ידץ ייגאל שהפרופסור
 זה. כתיק חפץ שאינו הממשלה

 רוצה הוא אין כי התנועה לעסקני הבטיח תמיר
 את קיבלו בלבד מעטים אולם שר־החוץ, בתפקיד

דבריו.

הפנים מנכ״ד נקבע
 על־ידי כבר נקבע מתל־אביב, ויינרט יעקוב עורך־הדין
 הבא. מישרדו כמנכ״ל בורג יוסף הד״ר שר־הפנים
 בורג שד סיעתו ראש עד הגן אשר ויינרט,

 כן־נתן, משה למיפנה, סיעת במפד״ל,
 הקרובים כימים ימונה פלילי, כמישפט
 של פרישתו שעם בדי המישרד, כסמנב״ל
 מקומו. את יקבל קוכדסקי, חיים המנכ״ד
מבקר־המדינה. להתמנות עומד קוברסקי

ש יוני□ כנס חד
חבר שבראשם העבודה, במיפלגת היונים ראשי

ד למי ר ההסברה ש
 במיסגרת מישרד־הסברה, לכונן ההחלטה נוכח

 סיעות החליטו הממשלה, של המחודש האירגון
 בכנסת, חוקים כמה במהירות להעביר הקואליציה

 להסביר.״ מה ההסברה לשר שיהיה ״כדי
 הקואליציה מתכוננת הראשון כשלב

 הפנסיה חוק את במהירות להעכיר
 ברגל תתחיל שההסברה ״כדי הממלכתית,

ימין.״

 נכנס בידיעות״
ומי מק ה למאבק

 את בירושלים לאור מוציא הארץ שהיומון אחרי
 העיתון את רכש ומעריב העיר, כל המקומי העיתון
 אחרונות ידיעות *הנהלת החליטה ירושלטון, המקומי

 בבירה. המקומיים העיתונים למילחמת להצטרף
 את להכפיל החליט אחרונות״ ״ידיעות

 את להעכיר שדו, המקומי המוסף של גורלו
 מתל־אביב המקומי המוסף מערכת

 לרוכשי רק לא בחינם, ולחלקו לירושלים,
אחרונות״. ״ידיעות

קולונל ■היה חדד
 בלבנון, הנוצריות הפאלנגות מפקד

 עומד חדד, סעד (רב־סרן) המייג׳ור
 סגן־אדוף. לדרגת עצמו את להעלות
כדר ההעלאה תהיה דבר שד לאמיתו

 יותר גדולה הקהל, דעת מבחינת גה,
 הוא שסגן־אלוף מפני אחד, כשלב

 נוהגים בלל וכדרך לויטננט־קולונד,
 שבשפת כך הלויטננט, את להשמיט

 קולונל. חדד יכונה יום־יום
 הקרובים, כשבועות זאת יעשה חדד

וחגיגי. גדול כמיסדר


