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 בתנועת־ למקורביו אמר בגין, מנחם ,ראש־ד,ממשלה
 ארבעה משך המשברים על ״נתגבר שאם החרות,

 במועדן.״ לבחירות להגיע נצליח חודשים,
 ממשלתו, יציבות תובטח בגין להערכת

 כארבעת מעמד להחזיק יצליח הוא אם
 משכרים יהיו אם גם הקרובים. החודשים
 וממשלתו להתפטר, בגין יוכל אחר־כך,

הבחירות. לתאריך עד בממשלת־מעבר תכהן

 לשיחות נפגש וייצמן שונות. ממיפלגות
 העבודה, מיפלגת ראשי שני עם נפרדות

 עם רבץ, ויצחק פרם שימעון הכרי־הבנסת
 חברי עם וכן הליברלית כמיפלגה אישים
מהמפד״ל. כנסת

 תוכניותיו את לגלות וייצמן מסרב אלה בשיחות
 עוד אני יודע. לא עדיין ״אני וטוען הפוליטיות
מבולבל.״

ע נבו תב לדין י
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 עומד נבו, יוסף הרצליה, ראש־עיריית
 את מיפלגת־־העבודה של בבית־הדין לתבוע

פרס. שימעון ״כ ח מיפלגתו, ראש יושב
 תפקיד על להתמודד פרס לו הציע נבו לדברי

 מיפלגת־העבודה של הוועדה־המוניציפאלית יושב־ראש
 נודע יותר מאוחר רק תמיכתו. את לו והבטיח

 פרס מחוגי פעילים כי בהתמודדות, שהפסיד לנבו,
נגדו. פעלו

 עמד שפרם לכך ראיות דו יש נבו לדברי
 בכך הפר נגדו, שפעלו הפעילים מאחרי
חבר.״ שולל ״והוליך חברית הבטחה
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 העבריים הכושים של עניינם לבדיקת הוועדה מסקנות
 אזרחות להענקת ההמלצות לצד הבא. בשבוע יוגשו

 שבו מיוחד כפר והקמת העבריים לכושים ישראלית
 ח״כ עמד בראשותה הוועדה, ממליצה יתגוררו,

 עבריים, כושים אותם את לאלתר לגרש גלס, דויד
 ארצות־הברית. משילטונות הסגרה בקשות יש נגדם

 להסגיר מישראל ביקש האמריקאי המימשל
 שלדברי עבריים כושים מתריסר למעלה
 של רבים במיליונים מעלו ההסגרה כקשת

דולרים.

ד ״אל־על״ ג ו
״או־קיע״

 חיים שר־התחבורה, אצל התלוננו אל־על ראשי
 מפיצים ארקיע בחברת שגורמים כך על לנדאו,

 החברה. ומכירת אל־על סגירת על שמועות
 בעלי זאת עושים המתלוננים לדברי

 בעזרת לרכוש, עליהם שיקל כדי ״ארקיע״
 ״אל־על״. חברת את חוץ, משקיעי

 להאשמותיהם, ראיות להביא יכלו לא אל־על ראשי
שר־התחבורה. על-ידי שנדחו
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 על החליט בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 ארצות־ על מביקורת המנעות של מדיניות
זו. במדינה שיערכו לבחירות עד הברית,

 ולשגריר למישרד־החוץ הועבדו זו ברוח הוראות
 בלום. יהודה הפרופסור באומות־המאוחדות, ישראל

 הנחיות פי על לנהוג בממשלה שדים התבקשו כן
אלה.
 כלפי בגין של המתונה למדיניות הראשון האות

 של האחרונה ההמנעות אחרי היה ארצות־הברית
 זו המנעות למרות במועצת־הביטחון. ארצות־הברית

האמריקאית.״ בעמדה סחף ״אין בגין: הצהיר

ם לי ר ב לי הגמיסו ה
ת הטון א
 סגן־ הצהיר שבועיים לפני שרק למרות

 ״יהיה כי ארליך, שימחה ראש־הממשלה,
 החוץ,״ תיק את יקבל לא מודעי אם משבר

 האולטימטום את להסיר הליברלים החליטו
 מינויו על יותר עומדים הם ואין שלהם

 לתפקיד. מודעי יצחק של
 ממשלתי, במשבר עתה מעוניינים אינם הליברלים

 שר־הביטחון, מינוי את שמיר יצחק יקבל לא ואם
 שד־החוץ. לתפקיד מודעי של מינויו על יעמדו לא
 החוץ, תיק על לוותר מוכן כבר עצמו מודעי גם
שר־ביטחון. ימונה לא עוד כל

 ■פרוש דיין
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 לפרוש האפשרות את שוקל דיין משה ח״כ
מהכנסת. הקרובים בשבועות

 מפריעה בכנסת חברותו כי דיין טען מקורביו באוזני
 תוכניות בעיקר שלו, אחרות תוכניות בביצוע לו

אותי.״ ״משעממת הכנסת וכי כתיבה
 שלא דיין על להשפיע המנסים על

הורביץ. יגאל שר־האוצר, נמנה לפרוש,
 ארד נאוה במקומו תיכנס מהכנסת דיין יפרוש אם

מהמערך.

!■יצפן
ת עורך שו פגי

 עורך וייצמן, עזר לשעבר, שר־הכיטחון
אישים עם פגישות •טל סידרה עתה

 שיחות שעבר בשבוע ניהלה מיפלגת־העבודה
 יגורי. אסף הליכוד ח״כ עם ממושכות

 חח״כ היה אלה, לשיחות המערך נציג
 את הביע יגורי ברעם. עוזי הירושלמי

 למיפלגת־ שלו המנדט עם לעבור נכונותו
 הבטחה דרש אך עתה, כבר העבודה

 ברשימת ריאלי במקום שיכלל מפורשת
הבאה. לכנסת לבחירות מיפלגת־העכודה

 ליגורי להתחייב. מיפלגת־העבודה הסכימה לא לכך
 של הבוחרים במוסדות המקום על להתמודד הוצע

 לו יבחר. שלא שידע משום סרב, הוא אך המיפלגה,
 תחנתו זו היתר, הפוליטית, העיסקה מתבצעת היתד,

 השנים בשלוש יגורי של הרביעית המיפלגתית
 הקים ד״ש, מטעם לכנסת נבחר הוא האחרונות.

 למערך. לעבור התכוון ועתה לליכוד עבר יחיד, סיעת
 המערך כין המשא־ומתן שנכשל אחרי מיד

 מנחם לראש־הממשלה, יגורי רץ ליגורי,
 בעניין דחופה ישיבה לקיים והציע בגין,

 הליכוד. מיפלגות ליכוד
 עם דומות שיחות במערך אישים קיימו לאחרונה

 אסעד ושפיק אליהו שלמה חברי־הכנסת
מהליכוד. לין אמנון ח״כ ועם מד,דמוקרטים
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 יגאל שר־האוצר, בין שהתקיימה בשיחה
 הפרופסור מישרדו, מנכ״ל לבין הורביץ,

 לכהן ימשיך נאמן כי הוחלט נאמן, יעקוב
 כין הקרע אחרי באה זו שיחה בתפקידו.

 הורביץ מתכוון לפיהן והשמועות השניים
להתפטר. מנאמן לבקש
 שלו הימנב״ל התפטרות כי למסקנה הגיע הורביץ
 למרות שלו. אישי כשלון כעוד בציבור תתפרש
 להשמיע שלא התבקש הוא בתפקידו נשאר שנאמן

״מרגיזות״. הצהרות
 השר כי מסרו להורכיץ המקורבים חוגים
 שלו, המנכ״ל עם יותר מתייעץ אינו

השר. מדיניות את לכוון נהג שבעבר
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 השבוע בתחילת לצאת עמד לוי, דויד ,שר־ד,בינוי
 היהודית. המגבית בשליחות לשווייץ

 בירושלים האוהלים התנחלות על כשנודע
 לוי את בגין, מנחם ראש־הממשלה, שאל

 כי לוי כשאמר נסיעתו. את ביטל הוא אם
 בגין ממנו דרש הכל, למרות נוסע, הוא

הנסיעה. את לבטל
 אהרון שר־הדתות לשווייץ יצא לוי של במקומו

אבו־חצירא.
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 בין סולחה שיחת נערכה שעבר בשבוע
 ״הארץ״ עיתונאי לבין רבץ יצחק ח״כ

, מרגלית. דן
 הארץ שליח שהיה בעת שחשף, זד, היה מרגלית

 רבין, לאה של הדולרים חשבון את בוואשינגטון,
 לדין רבין לאה להעמדת דבר של בסופו שהביא מה

 מאז ראש־הממשלה. מתפקיד רבין של ולהתפטרותו
השניים, ביניהם שוחחו לא שעבר השבוע ועד הפרשה

עליון שופט חשין
 להתמנות עומד חשץ מישאל עורך־הדין

בית־המישפט־העליון. כשופט בקרוב
 לאחד נחשב עליון, שופט שהיה מי של בנו חשין,
בישראל. הפרקליטים מטובי

צה׳יל נכי
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 מעוז, יעקוב אירגון־נכי־צה״ל, יושב־ראש
 תרומות יותר יקבל לא האירגון כי הודיע
פלאטו־שרון. שמואל מה״כ

 עיוורים שרון הונה שבה הפרשה שהתפרסמה אחרי
 שהבטיח רכיבה סוס עבור שילם כשלא צד,״ל נכי

 לירות אלף 30 לתרום פלאטו מיהר עבורם, לרכוש
לנכים. מילגות לקרן

 מאירגון־נכי־צה״ל, סטנדרטי תודה מיכתב קיבל פלאטו
 כמודעות לפרסמו ומיהר תורם, לכל הנשלח מיכתב

 הפירסומי ההון מעשיית נפגעו הנכים בעיתונים.
 תרומות בעתיד לקבל שלא והחליטו חשבונם על

מפלאטו.
 הרוצה מחוץ־לארץ, יהודי תורם שלח בינתיים
 למערכת לירות אלף 50 על־סך המחאה שמו, בעילום
 אחרי הסום, רכישת את לממן כדי הזה העולם
הזה. בהעולם הפרשה על שקרא

ת העול□ בי ה״1ה ״
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 לויאן־אלון אילנה

של פטירתו על

האב


