
■קדים בגין
ס ? א רווו הבח־

 שראש־ ,טוענות עקשניות •שמועות
 עכשיו דווקא יפעל כנין, מנחם הממשלה,
הבחירות. להקדמת

 בחודש שמצבו עתה, חושב בגין אלה, שמועות לדיברי
 שנה. בעוד מאשר יותר טוב יהיה הקרוב מאי

 תשומת־הלב את כנין יסית זו כצורה
 יימנע ואן? הכלכלי מהמצב הציבורית

 מהממשלה הורכיץ יגאל פרישת את
ומהליכוד.

ץ רכי  רונה הו
ל פי ה שלה) ארו ל הממ

 הורכיץ, יגאל שר־האוצר, של מקורביו
 המפד׳׳ל, בצמרת שבועיים לפני גיששו

 מצירו לניסיון זו מיפלגה תמיכת תושג אם
 בהצבעת הממשלה את להפיל הורביץ של

ככנסת. אי־אמון
 שר־אוצר שיישאר אפשרות בחשבון הביא הורביץ

 לפטרו, יהיה אי־אפשר וכאשר בממשלת־מעבר,
 מרחיקי־לכת. כלכליים בצעדים לנקוט יוכל

 שאינה משום ההצעה את דחתה המפד״ל
 ובהקדמת הממשלה בהפלת כרגע מעוניינת
אכו־חצירא. פרשת בגלל הבחירות

ה שיחות מי טונו האו
כו ש מ ״

 להמשיך החליטו האוטונומיה לשיחות הצדדים שלושת
 כי אם בארצות־הברית, המהפך למרות השיחות, את

 מעשי. ערך כל אין אלה שלשיחות ברור לכל
 כשיחות לייצג ימשיכו האמריקאים את
 שלכל למרות לנארד, וג׳יימס לינוביץ סול

 בניסתו מועד בינואר, מה־סצ שהחל ידוע
 לא כבר הס לבית־הלכן, רגן רונלד של

בתפקידם. ימשיכו

ה ב אי ש קרה ה היו ו
ה ח ד ף ונ ס ב

 ראש■ מקום ממלא של הפרטי השיגעון
 בדבר להחלטה להביא ידין, ייגאל הממשלה,
 פיתחת־רפיח, לתושבי העצומים הפיצויים

שרי־הממשלה. כל אצל רבה תרעומת עורר
 מוגדלים, פיצויים בדבר להחלטה להגיע לחץ ידין

 מיליון 100ו* מיליארד 11ב־ להלכה המסתכמים
לסכומים למעשה, יגיעו, אך הפיתחה, לתושבי לירות

 דווקא אך לו, התנגדו לא השרים יותר. גדולים
 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ

 תהיה לא הממשלה שהחלטת לכך שגרם זה היה
 צריכים בהסכם סעיפים שכמה טען הוא סופית.
 המישפטית. מהבחינה שיפוץ

 נטפל שידין מעריכים חברי־הממשלה
 שהוא להוכיח שרצה משום רק לנושא

 שדאש־הממשלה, בעת עניינים לסיים יכול
נעדר. בגין, מנחם

ה ורי ד ע ש

 כשייתגלו לפרוץ עומדת גדולה שערוריה
 מניות־הממשלה מכירת בדבר הפרטים כל

 כארץ. הגדולות מחכרות־הדלק באחת
 נאמן, יעקוב הד״ר מישרד־האוצר, מנכ׳׳ל
 שר־ עדיין יודע לא שעליה כעיסקה בוחש

 מעורב בשערוריה הורכיץ. יגאל האוצר
 במניות־ המחזיק הגדולים, הבנקים אחד

 בבל בנאמנות. זו בחברת־דלק הממשלה
 לידיעת העיסקה פרטי יימסרו הנראה

ומכקר־המדינה. המישטרה

[ ם ״1 נ י ע

במפיים
 לכנסת המיפלגה רשימת בהרכב דנים כבר במפ״ם

 אחד למפ״ם מוקצה המערך ברשימת העשירית.
מקומות. שיבער, מכל

 חברי־ כי לחלוטין כמעט ברור כבר היום
 לא גרוסמן וחייקה תלמי מאיר הכנסת
 ח״ב של פיבוייו העשירית. לכנסת ייכנסו

צג עמאר, משה מיי  העירוני המיגזר את ה
 רבה במידה פחתו עדות־המזרח, בני ואת
 בתחילת המישטרה על התקפתו בגלל

אבו־חצירא. פרשת
 גם לכהן כנראה, ימשיכו, פדר ונפתלי רון אמרי ח״כ

 שם־טוב, ויקטור המיפלגה, מזכיר הבאה. בכנסת
 שר. לכהונת מועמד ויהיה הרשימה, בראש יעמוד

 תזכה גרוסמן חייקה חברת־הכנסת גם
 את המעדר ירכיב אם שר, למישרת
 לכנסת במועמדים הבאה. הממשלה
 יאיר את יציב, גד ד״ר את במפ״ם מזכירים

 הוועדה־ חבר בן־משה, נפתלי ואת צבן
ההסתדרות. של המרכזת

ף ק ע □ ״ מחסו
6 ם 0 חוזי א ה
 של ועדת־המישנה החלטת את יעקוף המערך
 שלא מיפלגת־העבודה, לוועידת המכינה הוועדה

 במרכז לצבור שחייב האחוזים, 60 מחסום את לבטל
 לתקופת מועמד להיות המבקש ח״כ כל המיפלגה

שלישית. כהונה
 הח״בים עשרים החדשה: ההצעה

 על־ידי רגילות בבחירות ייבחרו הראשונים
 ייבחרו נוספים עשרים המיפלגה, מרכז

 המיקום את תיקבע מסדרת ועדה במחוזות.
 הראשונים לארבעים ותוסיף כרשימה

הנוספים. המועמדים את

קרע שוב
ץ רכי ת - הו פ

 שר־ על כועס הורביץ, יגאל שר־האוצר,
 השמן. מחירי בגלל פת, גדעון התעשייה,

 ועדת־המחירים, את בכוונה כינס שפת טוען הורביץ
 את ואישר האחוז, 11 אסון על נודע שבו ביום

 פת זאת עשה הורביץ, לדעת השמן. מחיר העלאת
 את להגדיל כדי שביניהם, האישית היריבות בגלל
הבא. החודש של המדד

ידיו? אס ו מידיוע
 סרב ידין, ייגאל הפרופסור סגן־ראש־הממשלה,

 בך ופולה דויד של קיברם ליד ידידים, לבקשת
 ראש־הממשלה, של דבריו על בנאומו להגיב גוריון,
 זאב של לזיכרו בארוחת־הערב בגין, מנחם

 בנידיורק. שנערכה ז׳בוטינסקי,
 שכח שבגין לכך להתייחס התבקש ידין

וטען המדינה כמקים כן־גוריון את לציין

 :טען ידין המדינה. את הקים שז׳בוטינסקי
 של המדוייק הנוסח את קראתי ״לא

בגין.״ של הנאום
 לה כשנודע תמהה בן־גוריון מישפחת

 ראש־הממשלה את שיספיד זה הוא שידין
 ביקשה המישפחה ישראל. של הראשון
 מזכירו שהיה נבון, יצחק המדינה, מנשיא

 שהוא טען נבון אך להספידו, בן־גוריון, של
הקבר. ליד דברים לשאת מידין וביקש עייף,

שר ן מג נא □ ק שרי ק
 הקשרים את רב בסיפוק מציינים הממשלה בחוגי

 יעקוב הד״ר מישרד־האוצר, מנכ״ל הצליח שאותם
 החדש במימסד בכירים אנשים עם לקשור נאמן,

בארצות־הברית.
 דאג רגן, כניצחון בטוח שהיה נאמן,

 המיועד, לנשיא המקורבים עם להתיידד
 המפתח מאנשי אחד הבחירות. לפני עוד

 כשר, להתמנות שעומד מי החדש, במימשל
נאמן. של האישי לידידו הפך אלן, ריצ׳ארד

ת כני □ תו מצו הצי
גנז תי

 היקף לצימצום ישראל״ ״בנק תוכנית
 10ב־ הייצוא קרנות של הפעילות
תיגנז. דולר מיליון 600!״ לירות !מיליארד

 אלטרנטיבית, תוכנית מכינים במישרד־האוצר
 לא אבל המימון, היקף את היא אף שתצמצם

ביצוא. תפגע
 בנק תוכנית עלולה הורביץ, יגאל שר־האוצר, לדעת

 וחברות־ מיפעלים ומאות עשרות למוטט ישראל
יצרניים.

ש-ף רביו ממ
ף סו א מר ל חו

 עתה מכינים רכין יצחק של מטהו אנשי
 ״כ ח רבין, של יריבו נגד מרשיע הומר

 של מטה־הבחירות ראש ונגד פרס, שימעון
 הראל. (״ארל׳ה״) אהרון פרס,

 הגובל טרור השניים מפעילים רבין, אנשי לטענת
 והם מיפלגת־העבודה, מצביעי על בפלילים

מעשיהם. כל את •לחשוף מתכוונים

ר ש״ ל ר3ית א ט
 אלשייך, (״יוסי״) יוסף אל־על, חברת מראשי אחד

 יצחק של מניויו בעיקבות מתפקידו להתפטר עומד
החברה. למנכ״ל ישנדר

 (״בומה״) אברהם שידידו, קיווה אלשייך
 את וישלח לתפקיד אותו ימנה שביט,
בניו־יורק. ״אל־על״ סניף מנהל להיות שנדר

ת ל ות ס י ט ל נה סכ פ ר צ
 ״איירתור״, הצרפתית, טיסות־השכר חכרת

קשה. כספי במצב נמצאת
 ומייצגת לישראל, שבועית טיסת־שכר מקיימת החברה

 לארץ החברה טיסות הגליל. טיולי חברת כאן אותה
אחדים. שבועות תוך יופסקו

ט על איומים פ שו
 של לביתו לאחרונה הגיעו טלפונים איומים

 בתל־אביב, בית־המישפט־המחוזי שופט
דבורין. חיים

 למצוא מנסה הפרשה, על איפול שהטילה המישטרה,
המדליפים. זהות את

 שבהם ההליכים באחד מעורב היה דבורין השופט
כנופיית־הכרם. אנשי נעצרו

מ׳ קשיים ע ־ בן . ל
 כארץ, ביותר המפורסמים הבוטיקים אחד

 בקשיים נמצא בבפר־שמדיהו, ג׳וי בוטיק
עיקולים. עליו והוטלו כספיים

 בו־ עובד של בתו לנדאו, לליאורה שייך הבוטיק
 של ואשתו בארץ, העשירים האנשים אחד עמ״י,

 השותפה החקלאות. שר עוזר לנדאו, אלי העיתונאי
 העסקים איש של רעייתו אילץ, גילי היא השנייה

אילין. רמי


