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 יעקוף בגין
ת הוועדה א

 תעלה שרוץ אריק של החווה לגבי דו״ח־קנת פרשת
 הקרוב. הראשון ביום כבר בממשלה

 כימים מנסה בגין מנחם ראש־הממשלה
ת יעקוף אשר ניסוח למצוא .האחרונים  א

ת ת, מסקנו ת להשאיר כדי ועדת־קנ  שרון א
את בממשלה ת החווה ו  שרון. כבעלו

 שרים, עם אישיות שיחות לקיים בגין עומד לשם־כך
 לניסוח להתנגד שלא ולבקשם הממשלה, ישיבת לפני

 מלאכותי לפיתרון ההתנגדות עיקר שלו. הכוללני
 סגדראש־הממשלה, של מצידו דווקא באה כזה

ארליך. שימחה
תיים ת נבדקה ככר כינ שרו  יוכל שלפיה אפ

ת משרון לשלול כנין ת, א  תיק־החקלאו
ת כך ועל־ידי ת להקהו ת עוקץ א קנו ס  מ

טר משרון לדרוש מכלי הוועדה, תפ  לה
שלה. מהממ

 ובגין שר, לפטר יכול אינו הממשלה שראש בעוד
 ראש־ יכול שרון, את לפטר זה במיקרה רוצה אינו

 לאחר, ולהעבירו שלו התיק את משר לקחת הממשלה
כולה. הממשלה להתפטרות בכך להביא מבלי

קי עבר■■! ס ע ב

 ראש■ לפני גרופר פסה ח״ב ששטח כחומר
 הבלתי־ עיסקות־הקרקעות לנכי הממשלה

 לנכי מיסמכים היו כנדה, שנעשו חוקיות
 11ה־ כמיסמך שהוזכר מי של מעורבותו

שטרה של שי כאחד המי שע מרא  הפ
המאורגן.

 האנשים אחד של כידידו ידוע אדם אותו
תר המקורכים  שמקיים וכמי לשר, כיו

 ככירים קציני־צה״ל עם אמיצים קשרים
ובהווה. כעכר

בגין
ש א ר ת ב בי מג

 שר־ את לשכנע ינסה בגין מנחם ראש־הממשלה
 מישרדו. בתקציב לקיצוץ להסכים לוי, דויד הבינוי,

ח כגין שית יעמוד כי ללוי יכטי ש אי  כרא
ת  כחוץ־לארץ תגייס אשר מייוחדת, מגכי
שראל. שיכון למטרות רק שייועדו כספים  כי

 לנסוע גם לדבריו, בגץ, יסכים כך לשם
ת לעודד כדי לחוץ־לארץ, ת א מו תרו  ה

ת מגני זר. מייוחדת ל

אולטימטום
ת, יושכי־ראש של מקורביו ס  יצחק הכנ

ח שמיר כי לספר יודעים שמיר,  יפת
ת דדו תמו שה על כה  מינויו עם מייד הירו
כשר־החוץ.

 פנים־ פעילות יותר להראות היא שמיר כוונת
 כמה עד להופיע תנועת־חחרות, בתוך מיפלגתית

 צעדים ובסניפי־התנועה, מיפלגתיים באירועים שיותר
 יושב־ראש בהיותו לעשותם היה יכול לא ששמיר
 מעסקני־ כמה למנות שמיר מתכוון כן הכנסת.

 במישרד-החוץ. בכירים לתפקידים בחרות מפתח
ת מתכוון שמיר ת  לראש■ אולטימטום ל

ת שמיר יסיר שלפיו בגין, מנחם הממשלה,  א
 ההכרעה אם שר־החוץ, לתפקיד מועמדותו

הקרובים. בימים תיפול לא כך על

לעסגן־ם ד״ן
 לעולם כניסה שוקל דיין, משה לשעבר, שר־החוץ
העסקים.

 שאול המיליונר עם דיין נפגש לאחרונה
שרויות אצלו וברר אייזנברג,  של אפ

 היו לאייזנכרג בעסקים. פעילה השקעה
ת במה  החליטו והשניים רציניות, הצעו

ת להיפגש שני  הקרוכים. בימים ב
 מיליון 25מ־ ביותר היום נאמד דיין של האישי הונו

לירות.

רג  התלוו! בו
תמיר על

 השבוע קכע כורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 לו יש כי ראש־־הממשלה עם נדטיחתו
 שמואל ששר־המישפטים, לכך הוכחות

האוטונומיה. ועדת מדיוני הדליף תמיר,
 זה, בעניין לסדר תמיר את לקרוא מבגין דרש בורג

 השתתפותו את לנטרל ינסה כי הודיעו ומקורביו
הוועדה. דיוני בהמשך תמיר של

ד  0311 הד־כו
ם די עו ס

 בהתאחדות הפיכת־חצר נערכה אחדים חודשים לפני
 מההנהלה. הודחו הליכוד ואנשי ברית־המועצות, עולי

ת הפסיקו היום מאותו כנו  וגופים הסו
ת כה עד שמימנו ממשלתיים,  פעולות א

ת, אחדו ת  עוכדי כספים. לה להזרים הה
ת חדו א ת שכורות קיבלו לא הה  שלושה מזה מ

ת סניפי 72 חודשים, חדו א ת  קיכלו לא הה
 של והטלפונים שלהם, התקציבים את

ת חדו א ת תקו הה אי־תשלום. כגלל נו

ר ד ח  שופץ ה
ת ש רי ד שר ב ה

 מארצות־ שר־חביטחון שעבר בשבוע חזר כאשר
 בן־גוריון בנמל־התעופה התלונן הוא הברית,

 חדר־האורחים־החשובים־מאד, של העלוב מצבו על
בו. השרות ועל

ת החליטה אחר־כך יומיים הל  נמל■ מינ
ב להקציב התעופה  אלף 200 כן מייוחד תקצי

 האח״מ חדר של ולשיפוצו להרחבתו לירות
בלוד.

□□■טוריו
יידחו 1בסאל־״עלי

ת פיטורי או  שעליהם ״אל״על״, עובדי מ
 של מועצת־־המנהלים יושב־ראש הצהיר

 לא שביט, (״כוסה״) אברהם החכרה,
פה יתבצעו תקו הקרובה. כ

 נכונותם את כה עד הביעו באל־על עובדים 34 רק
 התברר לשביט ולפרוש. המוגדלים הפיצויים את ליטול

 שלו, תוכניות־ד,פיטורין את יכשילו הוועדים כי
 חודשים, בכמח הפיטורין את לדחות החליט והוא

כליל. התוכנית את לבטל ואולי

עו״נים עדים
 כעדים שהוכרזו עדים, שלושה של מעצרם בעיקבות
 שמואל ח״כ כנגד המתנהל במישפט עדינים,

 יוסף הד״ר שר־הפנים, אל הח״כ פנה פלאטו־שרון,
 להורות ממנו ודרש המישטרה, על הממונה בורג,

 נוספים. ממעצרים להימנע למישטרה
 עדים נגד כתבי־אישום להגיש אפשר כי טען פלאטו

 סותרת עדות נתנו הכללית התביעה לדעת אשר
 לעצרם. צורך אין אך ובבית־המישפט, במישטרה

 ולהורות הנושא את לבדוק לפלאטו הבטיח בורג
העדים־העויינים. את לעצור שלא למישטרה

ה״ד ■31 צ
ת מסיויס פגנו ה

 מיבצע־הפגנות רבה בסודיות מכין צה״ל נכי אירגון
 רחבי מכל נכים אלפי ישתתפו שבו ומתמשך, גדול

 את יממש הורביץ ייגאל שר־האוצר אם הארץ,
 לנכי־צה״ל. וכתגמולים בהטבות לקצץ תוכניתו
 של שורה לקיים היא צה׳׳ל נכי אירגון כוונת

ת ת, הפגנו תו שבי שתקו אשר ו ת י  חיי א
 לפירסום ולגרום כארץ, והמיסחר הכלכלה

בינלאומי.

ת ר מ צ ה הטי ב טר ש
 שינויים צפויים אחדים שבועות תוך

שמעותיים ר בפיקוד מ שטרה. של הבכי המי
 תת־ניצב ושל שלוש אהרון ניצב של פרישתם מלבד
 שינויים צפויים מהשרות, מיניקובסקי ראובן

 ניצב כאשר המישטרה, מחוזות שלושת של בפיקודים
 את יעזוב תל־אביב, מחוז מפקד טיומקין, משה

 הדרומי, המחוז מפקד איבצן, אריה ניצב תפקידו;
 מפקד יעשה וכן ;מהמישטרה הנראה ככל יפרוש
אבינועם. חיים ניצב הצפוני, המחוז

 הטלוויזיה עובדי ועד של הדרישה תתקבל אם גם
 מתכוץ מנהל־הטלוויזיה, למישרת פנימי למיכרז

 הבחירה. בעצם להתערב הוועד
ת ם לדרוש הוא הוועד ככוונ  לגבי הסכרי

ת ועדת־המיכרזים של .השיקולים ר חי  לב
ך הבא, מנהל־הטלוויזיה  שאם איום תו

תקבלו לא ההסברים שתפו לא דעתו, על י  י
ש, ■המנהל עם פעולה העובדים  יהיה החד

יהיה. אשר זה

ש ירחון  חד
למינו״□

 להוציא עומדת קלב דיינרם כרטיסי־האשראי חברת
 למחזיקי חינם יחולק אשר ירחודחברה, לאור

 החברה. של כרטיסי־האשראי
ת שר ירחון להפיק היא החכרה כוונ  א

 לירות מיליוני 5כ* תעלה לאור הוצאתו
ם חלק לשנה.  מודעות על־ידי יכוסה מהסכו

ת של ת הכרו שו שתמ תי המ שרו  כ
קלב״. ״דיינרס

ת קכו עי ת כ קרויו תיי ה ת ה  הדוהרו
ת נאלצת כמשק הל ה״ ״העולם הנ  הז

ת השבוע, להעלות  העיתון מחיר א
ת 35מ־ אחוז, 12.5כ־  לירות. 40ל־ לירו

ה זו מצומצמת העלאה ת מדביקה אינ  א
ת קצב התייקרויו  והדפום, הנייר של ה

שסחת כי מקווה ׳,הזה ו״העולם  מי
תה תקבל קוראיו ה. או הבנ  זוהי כ

ה העלאת־יהמחיר תונ מ ר ה ת ב ביו ר ק  כ
תונים שבועונים העי  המופיעים וה

כארץ.


