
 להתפטר רצונו את ידיו •הגיע אישיות
 לארכיאולוגיה. ולחזור ומהכנסת, מהממשלה

 מעייפות סוכל ידין כי טוענים אלה ■ידידים
 גם אלא כישלונו, כיגלל רק לא פוליטי,

לקה. בו התקןז־הלב כעיקכות

 יעמוד שהאוצר כדרישה האוצר נגד
 תוכנית* את וישלים בהתחייבויותיו

המיפעל. של ההשקעות

ת ■חקרת ש דירות פר
ואור אריה
חיקי□ הכין

 תיקים הכין נאור אריה מזביר־הממשלה
 שכיהן המערד, מראשי אחד לכל אישיים

 היתר, בין ניצל, נאור הקודמות. בממשלות
 עתה הנמצז* הממשלה, ארכיון את

 והוא התיקים, את להכין כדי בשליטתו,
 הנוכחית הממשלה לשרי חומר מהם מספק

לשעבר. השרים נגד

נאור של אשתומאיי□: בגין
! ארוץ לא

 למקורביו הודיע בגין מנחם ראש־הממשלה
 הקרובים כשבועות תיפול הממשלה שאם

 יעמוד לא הוא חדשות, בחירות וייערכו
רשימת־הליכוד. כראש
 עזר של בראשותו חרות, כי נראה נזה במיקרד.
 ברשימה ותתמודד הליכוד את תפרק וייצמן,

 לבדד. חרות כי טוען וייצמן הבאה. לכנסת עצמאית
 ברשימת חרות חטיבת מאשר מנדאטים יותר תשיג

 להם שברור וייצמן מקורבי טוענים כן הליכוד.
 הליברלים יעזבו בבחירות, יפסיד הליכוד שאם לגמרי

 להצטרף כדי הבחירות, אחרי הליכוד את
המערך. עם לקואליציה

 של הכישלון סיכת גם ברורה זה רקע על
 עזר את לשכנע השבוע שנעשה הניסיון

 עצמאית.לכנסת, רשימה כראש להתייצב
 הודיע וייצמן כקרוב. הממשלה תיפול אם

 במיסגרת לפעול ימשיך שהוא החלטית
חרות.

 נע כ שי ברעם
האגודה אוו

שומטת
 בישראל התיקים את ויחסלו — אחה״צ גם שיעבדו

 הממשלה, מזכיר של רעייתו נאור, מרים עורכת־הדין
 בירושלים. שלום השופטת השבוע מונתה נאור, אריה

 שופטות צעירת היא 32ה* כת נאור מרים
ישראל.

 האזרחי שמר המי
״□גר

 עתה בודקים ובמישטרה כמישרד־־הפנים
 האזרחי, המישמר את לחסל האפשרות את

 עצמה, במישטרה קיצוצים לערוך תחת
 שוטרים. 1000 לפיטורי שיביאו
 כי התברר שנערכה ראשונית כבדיקה

 כלי 700וכ־ תקנים מאות האזרחי כמישמר
רכב.

 תישארנה האזרחי, המישמר יחוסל אם גם
יישוב. כבל כיתות־כוננות

 שלא מועצת־גדולי-התורה של החלטתם
 ח״ב על־ידי שהוצעה לפשרה, להסכים
 רכה כמידה הושפעה גלם, דויד המפד״ל

 כרעם. עוזי המערך, ח״כ על־ידי דווקא
 שלו רכנים־ידידים עם התקשר כרעם

 למועצת־גדולי־ המקורבים מירושלים,
 הפשרה. הצעת על אותם ובירך התורה,

 יתמוך המערך כי אלה לרבנים סיפר כרעם
 אותה רואה והמערך מאחר כהצעת־הפשרה,

 מתנגדי־ של העקרונות את כמספקת
התיקון.
 ובמועצת• שלו, את עשה כרעם של התרגיל

 יראה הציבור בי הכינו גדולי־התורה
 המתנגדים של ניצחון 4 סעיך כתיקון
 החליטו כן ועל ,5 סעיף לתיקון

לו. להתנגד

ת בני תו
2 ד 0 ל □?ידים א

 ■הרשות* עתה עוסקת מוחלטת בסודיות
 בהכנת כמישרד־הרווחה לתיכנון־בוח־האדם

 .עוכדיי־מדינה אלן! 20,להסבת תוכנית
 למיסגרת מחוץ יצרניות, לעבודות
 הממשלתית. הפקידות

 מישרד־הרווחה, מנכ״ל עומד הצוות כראש
גורלניק. ישראל

ד ואטע אליהו
שלה תהממ חרו ל
מאמ״ן מתעלמת

 שעלתה שמאז לבך לב שמו מדיניים חוגים
 אמ״ן ראש הוזמן לשילטון ממשלת־הליבוד

 בישיבות סקירה למסור אחת פעם רק
 ראש היה הקודמות בממשלות הממשלה.

 אחת של ממוצעת בתדירות מוזמן אמ״ן
 מודיעינית. סקירה לממשלה למסור לחודש,

 ראש של אי־הזמנתו כי טוענים בירושלים חוגים
 מוזנת תהיה שהממשלה למצב להביא יכולה אמ״ן

ומהרמטכ״ל. משר־הביטחון רק בנושאי־מודיעין

 אסעד ושפיק אליהו שלמה שח״ב למדות
 משא־ומתן מנהלים הדמוקרטית מהתנועה

 הצטרפות על לע״ם של שוסטק פלג עם
 כקרוב יצטרפו השניים כי נראה אליו,

לתנועת־חרות.
 שיחות זו מיפלגה מראשי כמה ערכו אליהו עם
 הושגה הצדדים שני וביו לחרות, הצטרפות על

מלאה. תמימות־דעים

 ובחברה קלרין הבנייה בחברת עתה חוקרת המישטרה
 הוטל קלוב טיבויוס מלון־הדירות את הבונה

 בבעלותו נמצאות אלה חברות אין אם בטבריה,
 עונש־ עתה המרצה אברון, אפריים של המוסווית

בכלא. מאסר
 עוכדים־ככירים שם על רשומות ההכרות
 שייכת שהיתה ״פאן־לוך, כהכרת לשעבר
לאבדון.

ם אוספים פרטי
פופ״ל־האוצו־ וול
 עתה מנסים במפד״ל, חוגים וביניהם מדיניים, חוגים

 החדש, מנכ״ל־האוצר של עברו על חומר לאסוף
 נגדו לצאת מגמה מתוך נאמן, יעקוב הפרופסור

ציבורית. במערכה

פרו״?ט^היוקרה
ל ש פ נ

 הדירות את למכור מצליחה אינה רסקו הברת
 ויסוצקי ברחוב שלה בפרוייקט־היוקרה שבנתה

בתל־אביב.
 הדירות את למכור מצליחה אינה החברה

 7.5 עולה מהן אחת שכל זה, כפרוייקט
 נוחים, תנאי־אשראי למרות לירות, מיליוני
לתת. מוכנה שהיא

■ימנעו חייבי□
ת ע צב ה מ

 התיקון להצבעה דבר, של כסופו יבוא, אם
 או זו פשרה הצעת על־פי ההפלות כחוק

 הקואליציה, מחברי כמה יצביעו אחרת,
 הקודמת, בהצבעה כתיקון שתמכו

 ישתתפו ולא כאולם שיישבו או ברגליהם,
בהצבעה.

 חברי־ כמה של שמות האופוזיציה מיפלגות בידי
 הם ולדבריהם מאחר כך, לנהוג שהבטיחו כנסת

 שנעשה כפי חוק־ההפלות, נושא כל של המיסחור נגד
הקואליציה. הנהגת על־ידי

אגם*
הפנים דובר

 יצחק ודוברו, נשיא־המדינד. לישכת ראש שהיד. מי
 שהגיע לפני הושאל שממנו למישרד־הפנים, חזר אגסי,

 הישנה מישרתו את חזרה לקבל דרש אגסיללישכת־הנשיא.
 החליט ושר־הפנים מישרד־הפנים, כדובר
לקבלו.

 יחזקאל מישרד־הפנים, דובר הסך בדצמבר באחד החל
הדובר. יהיה ואגסי שר־הפנים, לישכת ראש לביא,

■תפטרי ידיו
 הפרופסור סגן־ראש־הממשלה, של ידידיו
בשיחות בי לספר יודעים ידין, ייגאל

מילחמה ■רי□ מחו
 בלמי סרטי מיפעל בעלי שוורץ, והוגו אדי האחים

 אחרי האוצר, על נגדית התקפה מכינים דימונה,
 חשדות בעיקבות שעבר בשבוע נעצר שוורץ שאדי

למס־ערך־מוסף. הנוגעים
 שלהם, מעורך־יהדץ נפרדו שוורץ האחים

 עורך• של שרותיו את ושברו פורת, משה
מערכה ינהל שהוא כדי כירן, שרגא הדין

בויפוטטיי מניות אין
 כי מציינת הפועלים, בנק של חברת־בת אמפל, חברת

 אין )2203 הזה (העולם זה במדוד שהופיע למה בניגוד
 מתכוונת אינה גם והיא פוסט בג׳חסלם מניות לה

 לידיעה שחר אין לפיכך זה. בעיתון מניות לרכוש
 הפוסט. על להשתלט מתכוון לווינסון יעקב כאילו
המוטעה. הפירסום על מצטער הזה העולס

ינאי יוסי


