
ך גינןי תי
מפכ״ל ה

י פוטר<י
 כין השבוע בתחילת שנערכה כשיחה

 שר־ לכין כנין, מנחם ראש־הממשלה,
 לראש■ כורג רמז כורג, יוסף הד״ר הפנים,

 פיטורי לידי להביא כוונתו על הממשלה
שפיר. הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל

 שיירגעו עד מה זמן להמתין מבורג ביקש בגין
 לפני כן לעשות עשוי בורג כי נראה אך הרוחות,
 הסרת על שתצביע ועדת־הכנסת, של ישיבתה
 בורג אבו־חצירא. אהרון שר־הדתות, של חסינותו

 אי־ על להחליט הוועדה עלולה שבו ממצב זזושש
 והוא החקירה, ניהול דרך בגלל החסינות, הסרת
 שפיר. על האחריות כל את להטיל רוצה
 אחד כמקומו ימונה שפיר, יודח אכן אם

 מפקד הנראה ככל — המישטרה מניצכי
איבצן. אריה הדרומי, המחוז

ה מכי'!■□ ערכ מ
נגד

 מתוצאות שבעי־רצון שהם טוענים הליכוד אשי1
 שימעון של ומבחירתו במיפלגת־העבודה ההתמודדות

 פגיע יריב הוא פרס הליכוד, אנשי לדעת פרס.
רבין. יצחק מאשר יותר

 מערכה עתה ככר מכינים הליכוד ראשי
 באמינותו לפגוע שנועדה גדולה, פירסומית

 היתר כין הציבור. כעיני פרס של
 שיביאו כעיתונים מודעות הליכוד יפרסם

 נושאים על עצמו, פרס מדברי ציטטות
 דעתו משנה שהוא להראות כדי שונים,

לבקרים. חדשות

 השיג ו״צטן
ה פחות ק מרי א ב

 את להשיג הצליח לא וייצמן עזר ח״כ
 כארצות־ לגייס ניסה שהוא הסכום מלוא

 מקורביו החדשה. רשימתו למען הכרית
נסיעתו. מטרת היתה זאת שלא טוענים

 עניינים בגלל לישראל שובו את הקדים וייצמן
מישפחתיים.

ס ר  ■וגיג דא פ
שרה ממ

 הרכב את פרם שימעון יציג לא להבטחתו, בניגוד
העתידה. ממשלתו

 במה כת רשימה חודש תוך יפרסם פרס
 ויודיע ממיפלגת־העבודה, אישים עשרות
ממשלתו. שרי יכחרו זו רשימה שמתוך

שבר ש מ  חד
בד״ברל״ס

 שבליכוד, הליברלית במיפלגה נוסף משבר צפוי
 ארליך שימחה השרים של המחודש נסיונם עם

הליכוד. לאיחוד להביא מודעי ויצחק

 כיניהס הליכוד, לאיחוד המתנגדים אישים
 ההנהלה יושב־ראש פת, גידעון השד

 שריר אברהם ח״כ דולצ׳ין, אריה הציונית
 להט, ושלמה פלד .ישראל הערים וראשי

 הליכוד, איחוד יבוצע אכן שאם רמזו
וייצמן. לרשימת הצטרפות ישקלו הם

רשימה. יקים אכן שווייצמן כלל בטוח לא בינתיים

 שוב שמיר
ת פ ר צ ל

 ייצא שמיר, יצחק שר־החוץ, כי נראה
בצרפת. נוסף לביקור כקרוב
 ביקורו על חיוביים דיווחים לארץ הגיעו מפארים
הצרפתית. בבירה שמיר של 'האחרון

רג ח בו ל  ס ו
ר מ ה ־.״■; י ב

 שוחח בורג, יוסף הד״ר המפד״ל, מנהיג
 ראש־ עם האחרון כשבוע פעמים כמה

 האפשרות כדבר בגין, מנחם הממשלה,
 מישרד־הדתות. את לידיו יטול עצמו שבגין
 המר, זבולון משר־החינוך, למנוע רוצה בורג
 אהרון של חופשתו כעת המישרד, את לקבל

 למנות לבגין הציע בורג אכו-חצירא.
 כסגן שיינמן פינחס ח״כ את זה כמיקרה

שר־הדתות.
 במישרד־הדתות יישב שהוא המר החליט בינתיים

 בן־ציון האישי, יועצו את מינה המר בשבוע. יום
מישרד־הדתות• ובין בינו כמקשר דל,

ד בה״ל ג  ו
ת לו פ ה

 חיילות בקרב להתחיל עומדים צה״ל שילטונות
 מניעה. אמצעי על במערכת־הסברה הח״ן

 200כ־ חודש מדי משתחררות מצה״ל
 וערבו להריון שנכנסו חיילות־חובה,

 משחררים כצה״ל הנוהג על־פי הפלה.
ני ללא להריון שנכנסה חיילת כל

 הפלה. עושה היא אם גם שואין,
 חיילות 200 שהורדת למסקנה הגיעו באכ״א
 קשה פגיעה היא כוח־האדם ממצבת בחודש

 מיפקדת־קצינודח״ד עם בשיתוף בצה״ל. מדי
 אמ־ בעניין מסע־הסברה על הוחלט ראשית

צעי־המניעה.

ס ר א פ  יגור ל
בירושלים

 כראש־ פרם שימעון ח״ב ייבחר אם גם
 להתגורר ימשיך הוא הבא, הממשלה

 לבית־ראש־ יעכור ולא כרמת־אכיב,
כירושלים. כלפור כרחוב הממשלה

 לפני עוד סוניה, לרעייתו, זאת הבטיח \פרס
במיפלגת־העבודה. ההתמודדות

 עובדים שיכון
בקשיים

 כספיים בקשיים נמצאת שימן־עובדים חברת
 לירות. מיליארדי כמה של קשיי־נזילות לחברה חמורים.
 כחכרת־העוכדים, לדיון עולה אינו הנושא
 כין התקרבות חלה שלאחרונה משום
 ובין אדרי, רפי עובדים״, ״שיכון מנכ״ל

פרס. שימעון

חוקם
<טה־הםברר■1

 כבר הוקם מיפלגת־העבודה ועידת סיום למחרת
המערך. של הבחירות מטה של מטדדההסברה גרעין

 פלג, ישראל ככנסת, הסיעה ודובר מרכז
 לישכת דובר מטה־הכחירות. כדובר ימונה

 אכראש מונה לוי, גידעון מיפלגת־העבודה,
 המיפלגה, דובר ואילו פרס, של לישכתו

 של האישי כיועצו גם מונה .כיילין, יוסי
המיפלגה. לענייני פרס

 צוות־הייעוץ להמלצות בהתאם נעשו אלה מינויים
הוועידה. ערב לארץ פרס על־ידי שהוזמן האמריקאי,

רקיע״ ״א
ט פ מיש תגיש

 מישפט להגיש עומדת ״ארקיע״ חכרת
 אריה מישרד־התחבורה, מנב״ל נגד דיבה

גרוסכרד.
 הפסדים שלארקיע אחדים ימים לפני הודיע 'גרוסברד

 טוענים ארקיע ראשי לירות. מיליוני 70 של בגובה
 באה גרוסברד של ההודעה וכי הפסדים, להם שאין

 בעלי לבין בינו אישית יריבות בגלל בהם לפגוע
 גרוסברד עדיין כיהן לא שבה מהתקופה ■ארקיע,
מישרד־התחבורה. במנכ״ל

 המישפט׳ היועץ
הודח

 מישרד־הכריאות, של היועץ־המישפטי
 על־ידי מתפקידו הודח פרנקל, דויד הד״ד

 הפרופסור היועץ־המישפטי־לממשלה,
זמיר. יצחק
 הוא ועתה שנה, בת נסיון בתקופת היה פרנקל

 יפה. עלה לא שהנסיון מיכתב קיבל
 שר- של בקשתו למרות באה ההדחה

 את להשאיר שוסטק, אליעזר הבריאות,
כתפקידו. פרנקל

ח י ד י יי
ת ■#■ףא

 כין השבוע כתחילת נערכה קשה שיחה
 רשות־ מנכ״ל לבין פרם שימעון ח״כ

 בסיומה לפיד. (״טומי״) יוסף השידור,
 שלפיד יסבים לא שהוא ללפיד פרס הודיע
 עליית אחרי כתפקידו לכהן ימשיך

לשילטון. המערך
 פרם בין ממשית התקרבות חלה האחרונים בחודשים

 אסר שלפיד אחרי להדיחו החליט פרס אך ללפיד,
מיפלגת־העבודה. מוועידת ישירים שידורי־טלוויזיה על

יבוטלו
שבר טיסות ה

 ליושב־ראש הבטיח הורביץ, יגאל שר־האוצר, :
 (״בומה״) אברהם אל־על, של המנהלים מועצת
 ישראלים של טיסות־השכר לביטול לדאוג שביט,

שכר. טיסות היום מתקיימות שאליהם היעדים לכל

ס ״שאר פר

 דאג פרס, שימעון מיפלגת-דעבודה יושב־ראש
 השבוע יוצאים ורעייתו הוא כאילו ידיעה לפירסום
 לנוח כדי בארץ, בבית־מלון ימי־נופש לארבעה
 ועידת־המיפלגה. של מהמאמץ
 יישארו פרם וסוניה ששימעון היא האמת

מכשיר־הטלפון. את ינתקו אך בכיתם,

עור עיר יוגש
 להגיש עומדת תל־אכיב מחוז פרקליטות

 קולת על עירעור לכית־המישפט־העליון
 עקיבא ״אל־על״, קברניט שקיבל העונש
זהב. כהברחת שהורשע פרסמן,

 יוגש בפרשה המורשעים יתר ונגד פרסמן נגד
 שלא החליטה הפרקליטות עירעור. השבוע כבר

אדר. מיכל הדיילת של זיכויה על לערער


