
מגעים
מערך ־ מפד״ל

 מיפלגת■ יושב־ראש פרס, שימעוד ״כ ח
 סודית דשיהה שעבר כשבוע נפגש העבודה,

 ח״כ ועם המר, זבולון שד־החינוך, עם
כן־מאיר. יהודה

 הברית להידוש האפשרות נדונה כשיחה
 שני למערך. המפד״ל כין ההיסטורית

 של ימיה כי כשיחה הסכימו הצדדים
 חדשות כחירות וכי ספורים, ממשלת־כגין

 אחדים. חודשים כעוד צפויות
 להכטיח מפרס ביקשו וכן־מאיר המר

 תיק־החינוך את המפד״ל כידי להשאיר
 המערך בראשות שתקום בקואליציה

 כי להם אמר פרם המפד״ל. ובהשתתפות
 התנועות כקרב התנגדות יש זו להצעה

 סוף־ אינה זו ״התנגדות אולם הקיבוציות,
 להמשיך החליטו הפגישה מקיימי פסוק.״
 יותר. מאוחר כתאריך אותה
 כמפד״ל, לחוגים הפגישה דבר נודע באשר

 פנו שונים ואישים זו, כמיפלגה פערה קמה
 לנהל אותך הסמיך ״מי כשאלה: להמר

ז״ דיברת מי וכשם המערך, עם משא-ומתן

מאיים אריק
עזר על
 אריק לשר־החקלאות, המקורכים חוגים
 שערך, שונים מהלכים לגלות מאיימים שרון,

 וייצמן, עזר האחרונים כשבועות לדבריהם,
 ראש■ את להדיח היא כוונתם ואשר

 בגין. מנחם הממשלה,
מוחלטת. כשטות אלה שמועות דוחה ךייצמן

ש בגין מקדי
לחוץ שעה

 לספר יודעים ראש־הממשלה מקורבי
 שלושה מדי שעה, חצי מקדיש הוא כי

 החוץ, מישרד כענייני לטיפול ימים,
 מופקד. הוא שעליהם
 ימנה שבגין הדרישה גברה לאחרונה
שר־חוץ.

ת חוק־ה לו פ ה
יוחמר

 שהקואליציה בכך ספק כימעט אין ככר עתה
 להעכיר שלה המחודש כנסיון הצלחה תנחל

 כחוק־ חמש לסעיף התיקון את ככנסת
ההפלות.

 כיום נוספת להצבעה כנראה, יעלה, הנושא
הקרוב. שני

רק י! בניייו״
 שר• גם שהוא בגין, מנחם ראש־הממשלה

 דובר שהיה למי הבטיח החוץ־כפועל,
 של תפקיד לביא, נפתלי מישרד־החוץ,

קידר. פול של כמקומו כניו־יורק, כללי קונסול
 סירב שלביא אחרי ללביא זו הבטחה לתת נאלץ בגין

 ההסברה על הממונה תפקיד את עצמו על לקבל
 אחרי כי נאמר השניים בין בהסכם במישרד־האוצר.

 על כממונה לביא יכהן שבהם לפחות, חודשים ששה
בניו־יורק. הקונסול תפקיד את יקבל האוצר, הסברת

ספר היורדים: מ
ר 55 ל א
 של לוועדת־הקליטה המקורבים חוגים

 יגיע היורדים מיספר כי טוענים הכנסת
אלף. 35לכ- השנה

 מהשגרירות כעיקר שונות, משגרירויות
 הלחץ כי נמסר כישראל, האמריקאית

 בשבועות ניכר כשעור עלה לכקשות־הגירה
האחרונים.

זועם בגין
אריק על

 לאריק וייצמן עזר שבין הריב לעצם התייחסות ללא
מדליף שהוא כך על אריק, על בגין זועם שרון,

פר של הנהג רו ג
ננזף

 פסח לח״כ עצר אשר הקטר, נהג
להו כניגוד עתלית, כתחנת גרופר
ננ לא ננזף. הרכבת, הנהלת ראות

 יותר, חריפים אמצעים נגדו קטו
 תלונות. נגדו היו לא כה שעד משום
 לו ידוע כי זאת, לעומת טען, גרופר
מאו כי כרכבת ועד־העוכדים מראש

 וכי טילמן, משה לנהג, אירע לא מה
 לסדר הפרשה על עברה ההנהלה

היום.

 ראש־הממשלה שמנהל משיחות פרטים לעיתונות
 עיניים. בארבע שר״החקלאות עם

 הדליף האחרונים כשבועות כי טוען בגין
 שבגין למרות כאלה, שיחות שלוש אריק
לעצמו. תוכנן את לשמור ממנו ביקש

מיין ילחם דו
בהורביץ

 אריה היהודית, הסוכנות הנהלת ראש יושב־
 נגד כמיתקפה להתחיל עומד דולצ׳ין,

 שר-האוצר של החדשה הכלכלית המדיניות
הורביץ. יגאל

 תביא הורביץ של המדיניות כי. לטעון עומד דולצ׳ין
 מדיניות וכי בעליה, מכל יותר תפגע אשר לאבטלה,

 לדברי לשיקום־השכונות. התוכניות להקפאת תביא זו
 תקציב שלפיו הסכם על עצמו בגין חתום דולצ׳ין,
 בחוץ־ שייתרם דולר כל תמורת דולר הממשלה

זו. למטרה לארץ

ו<ווף בזיון נחסר
 מהתנועה אלגרבלי מרדכי ח״כ יפרוש אכן אם

 מח״כ גדול ביזיון בעקיפין ייחסך הדמוקרטית,
נוף. עקיבא התנועה,

 יושב־ראש תפקיד את כי הוחלט ד״ש, התפלגה כאשר
 ח״כ יקבל לחוקי־יסוד הכנסת של ועדת־המישנה

 מחצית וכעבור ד״ש, של ש״י מפלג וירשובסקי מרדכי
 מהדמוקרטים. נוף עקיבא ח״כ אותו יקבל התקופה
 רמתו על האחרונה כתקופה הגילויים אחרי

 נוף, עקיבא ח״כ של והאישית המוסרית
כהסכם לעמוד שלא ש״י אנשי החליטו

 ועדה ראשות להפקיד שלא בדי הרוטציה,
נוף. במו אדם של בידיו כוז חשוכה

 יטענו לא מהדמוקרטים, אלגרבלי יפרוש אמנם אם
 נוף, של המוסרית רמתו נגד הטענות את ש״י ראשי

 בגלל הוועדה ראשות את בידם להשאיר ידרשו אלא
 לטובתם, שישתנו ד״ש, פלגי שני בין יחסי־הכוחות

 של שישה לעומת ח״כים שיבעה להם כשיהיו
הדמוקרטים.

מודאג פרם

 דאגתו את להסתיר מתקשה פרם שימעון
 מראים אמנם הסקרים דעת־הקהל. מסיקרי

לעומת אך למערך, ומתמדת ניכרת עליה

ה ר ב שה ג הדרי

 הפך פרוש, מנחם הרב האגודה, ח״ב
 מחברי־ אחד האחרונים כשבועיים

 כיותר. המכוקשים הכנסת
 ל־ קרנות עשרות בידיו מחזיק פרוש

 מעניק הוא שמהן גמילות־חסדים,
 גם היתר כין ריבית, ללא הלוואות

 ל■ גם האומרים ויש הכנסת, לעובדי
 מסויימים. חכרי-בנסת

 אל הפניות רבו האחרונים כשבועות
אחרת. תקופה ככל מאשר יותר פרוש

 בפופולאריות תלולה ירידה מראים הם זאת
עצמו. פרס של
 סקרים ינצל אלון יגאל של מחנהו כי חושש פרם
 על האישים שני בין שתהיה בהתמודדות אלה

במיפלגה. הבכורה

ס ר ד פ נג
בן־אהדון

 דחה פרס, שימעון ח״כ העבודה, מיפלגת יושנדראש
 לשעבר, ההסתדרות מזכ״ל של לחזרתו אפשרות

 מיפלגתית. לפעילות בן־אהרון, יצחק
 ערכו לכן־אהרון, המקורבים שונים, חוגים

 פרס אך זה, בנושא שיחות-גישוש פרם עם
 נגדו לקומם חשש מתוך הסף, על אותם דחה
 ► ח״ב ההסתדרות, של הנוכחי המזכ״ל את

משל. ירוחם

בגין מישרד
אטום

 אמר כאשר צדק נאור אריה מזביר־הממשלה
 שמעו לא הממשלה של כחדרי־הישיבות כי

 בעת ״שלום־עכשיו״, מפגיני קריאות את
הבניין. מול שנערכה ההפגנה

 שיצחק בעת ,1975 בשנת גוש־אמונים הפגנות אחרי
 חלונות־ בבניין התקינו ראש־הממשלה, היה רבין

 חומר־אטימה השמשות שתי כשבין כפולים, זכוכית
 שומעים אין בחדר־הישיבות רעשים. נגד מייוהד
מבחוץ. קולות
נאור. אריה גם השתתף הממשלה נגד הפגנות באותן

ת מישמר ס הכנ
עוטרה בור ■וחדר

 הכנסת ועל יפוזר, מישמר־הכנסת כי אפשרות קיימת
 כמה כל תוחלף אשר מישטרתית יחידה תשמור

חודשים.
 מיכאל ח״כ על הטיל שמיר, יצחק הכנסת, יושב־ראש

 הבלתי־בריאים היחסים פרשת .את לחקור דקל
 להבראת דרך ולהציע במישמר־הכנסת, השוררים
המישמר.

 לשמיר להגיש דקל שעומד ההצעות אחת
 על ולהטיל המישמר, את לפזר היא

 אשר מיוחדת, יחידה להציב המישטרה
 את למלא חודשים, כמה כל יוחלפו אנשיה

המישמר. תפקידי

 התעוררו הצפויה, ההצלחה למרות אולם
 באגודת- גם קיצוניים, חוגים לאחרונה

 התיקון בי וטענו כמפד״ל וגם ישראל
 יותר מתון הוא הממשלה על־ידי המוצע

 הקואליציוני, כהסכם עליו שהוחלט מזה
 הרבה מחמיר נוסף, תיקון לערוך יש ובי

יותר.

■נאי ■וס■


