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 מכי! תל״כוד
הפתעות

 אשר הפתעות, כמה של פירסומן מנין הליכוד
 הבחירות. לפני ימים כמה יפורסמו

 בעיראק. האטומי הכור השמדת על נוסף
 להודיע בגין, מגחם ראש־הממשלה, עומד

 הקשרים חידוש בדבר שלו הצלחות על
אפריקה. ארצות -עב

 קידום ועל רכש, על פירסומים גם מתכנן הליכוד
מצריים. עם היחסים

ה ביקורת של  בממ
הוויתורים על

 דברי- האחרונה בישיבת־הממשלה העלו שרים כמה
 מנחם ראש־הממשלה, שעשה ״הוויתורים״ על ביקורת

 במיפגש אל־סאדאת, אנוור מצריים, לנשיא בגין,
אופירה.
 בגין היה צריך לא שרים, כמה לדעת

 כל את למסור ישראל נכונות על להודיע
 לפי אם גם למצריים, באופירה המיתקנים
 האמריקאים יוכלו המצרית ההצהרה

בהם. להשתמש
 וטענו הביקורת, את דחו שרון אריק והן בגין הן

הממשלה. של סדר־יומה על עומד אינו שהנושא

ל ב ח*ר מ ב
 בין תיקו בבחינת תוצאות־הבחירות תהיינה אם

 זעיר יתרון למערך יהיה אם או והליכוד, המערך
 מכוונת המערך של האיסטראטגיה תהיה הליכוד, על

 הליכוד. של חדשה ממשלה של הקמתה למניעת
 בכל זה במיקרה לקנות ישתדל המערך

 ממשלה להקים כדי ככנסת קולות די מחיר
 תקופה כמשך המדינה את שתנהל חדשה,
 חדשות, בחירות לעריכת עד בלבד, קצרה

מייד. יוכרז שעליהן
 הדתיות, לסיעות מחיר כל המערך ישלם זה במיקרה
 מלהזדקק גם יהסס ולא ודיין, אבו־חצירא לסיעות
 — הצורך במיקרה — לקיים כדי רק״ח, של לקולות

ממשלת־מיעוט.
 פנים בשום אסור המערך, ראשי לדעת

 את לנהל לליכוד כזה במיקרה לאפשר
כמיפלגת־שילטון. הכאה מערכת־הכחירות

צופה רבין
שלון המערך לכי

 המוצב רכין, יצחק לשעבר, ראש־הממשלה
 לכנסת המערך ברשימת הרביעי כמקום
 שלדעתו פרטיות בשיחות טוען הכאה,

הבאה. הממשלה את המערך ירכיב לא
 הנראה, ככל רבין, יצטרף, זו, פסימית תחזית למרות
 תפקיד פרס על־ידי לו שיובטח אחרי המוביל, לצוות

כזאת. תקום אם פרס, בממשלת סגן־ראש־הממשלה של

קרע
בגין ־ ואור

 ראש־הממשלה, בין באחרונה שוררים קרירים יחסים
 נאור. אריה מזכיר־הממשלה, ובין בגין, מנחם
 ראש־ יחם כי פרטיות בשיחות טוען נאור

 של מינויו בעיקבות השתנה אליו הממשלה
 ראש־הממשלה. כדובר פורת אורי העיתונאי

 טובים אינם נאור וכין פורת בין היחסים
אחדות. שנים מזה כבר

מפין המעדר
ת הפרעה פלוגו

 שר־ביטחון שהוא משום שומרי־האישים, מחוליית
 ידין וייגאל ארליך שימחה גם כשדרשו לשעבר.

המאבטחים. על פרם ויתר כאלה, מאבטחים

א מדענים ר צי ח ס־ א ל
 אבו־ אהרון שר־הדתות, של תמ״י רשימת ראשי

 יוצאי-עדות־ מדענים של גרעין עתה מכינים חצירא,
 החדשה. ברשימה תמיכתם את שיביעו המיזרח,

 לרשימת שיש ולשכנע לנסות היא תמ״י אנשי כוונת
 בחיי־המדינה, שונים במיגזרים פיתרונות תמ״י
עדתי. רקע על קמה ושלא

ב ל ־ ר צווח מפין ב
 בר־לב, חיים שר־הביטחון, לתפקיד המערך מועמד

 מישרד־ לקבלת תוכניות על כבר העובד צוות הקים
 (״מוטקה״) ומרדכי בגין מנחם של מידיהם הביטחון
 לשילטון. המערך יעלה אם ציפורי,
 (מיל׳) האלופים חברים בר־לב של כצוות

 ישעיהו(״שייקה״) יריב, אהרון(״ארל׳ה״)
 שהיה מי גם בצוות חבר עמית. ומאיר גביש
 זרובבל צה״ל, דובר במישרד בכיר קצין

שלו. (״בבל״)

הלימודית הטלוויזיה
ת שרו כוד ב הלי

 בפיקוח הנמצאת הלימודית, הטלוויזיה
 מטה־ עבור עובדת מישרד־החינוך־והתרכות,

 זה למטה ומספקת הליכוד של הבחירות
שונים. ומיתקנים שלה ניידת־־השדה את

 הטלוויזיה עובדת היא ושדי, רות הליכוד, קריינית גם
 ממקום־עבודתה להתפטר התבקשה ולא הלימודית,
בבחירות. עבודתה בעיקבות

ש האלוף ר ד

 אביגדור האלוף הצפון, פיקוד אלוף
 רשות■ ממנכ״ל דרש בן־גל, (״יאנוש״)

 להחזיר לפיד, (״טומי״) יוסף השידור,
 שהיה מי המיזרחי, יורם הכתב את לצפון

 מהצפון ולהוציא סדיר, ביטרות סגן־אלוף
וייץ. רמי שם, כתב־הטלוויזיה את
 ואילו המיזרחי, את לצפון להחזיר הודה אכן לפיד
בירושלים. הטלוויזיה למערכת חזר וייץ

ה ארוחות ש שי ב

 הביקור יבוטל
ס? צר״ מ ב

 להשפיע מנסים במיפלגת־העכודה גורמים
 הביקור את לבטל פרס שימעון ח״כ על

 אלה, גורמים טענת על־פי במצריים. שלו
 יכול ואף למערך, מאומה יוסיף לא הביקור

ממנו. לגרוע
 שפרס כך על תדהמתם את הביעו גורמים אותם
 מיטראן. פרנסואה נשיא־צרפת, של ההזמנה את דחה

 מיטראן, אצל הביקור היה יכול אלה, גורמים לדעת
 לאמינות הרבה להוסיף כוכב-יחיד, פרם היה שבו
הבחירות. לקראת פרס

פרס
הפקד הו״מ ל

 אלוף־מישנה חיל־האוויר, של הנ״מ כוחות מפקד
תת־אלוף. לדרגת הועלה

 זו •טדרגה טוענים בצה״ל מקורות
כוחותיו הצלחת כעיקבות הוענקה
 כמה לפני המחבלים של הבלון בהפלת

חודשים.

 בני־קיבוצים, של פלוגות מארגן המערך
 ישתתפו •שבהן האסיפות בכל יופיעו איטר

 מתוך לנואמים, ושיפריעו מהליכוד, אישים
האסיפות. את לפוצץ כוונה

 הליכוד, שליחי על כצעד־תגמול בא זה צעד
פרס. לאסיפות באורח־קבע המפריעים

 צייבוטרו
בלין מול רי

 פוקס, מרים השמנמונת, הקומיקאית
 סירטי־הפירסום בעיקבות שהתפרסמה

 בטלוויזיה, שהוקרנו בחשמל, לחיסכון
 תופיע, צ׳יבוטרו״, ״גברת בכינוי כשזכתה

 המערך, של בסירטי־התעמולה הנראה, ככל
 הליכוד, של לקומיקאי המערך כתשובת

ריבלין. ספי
 בתעמולודהבחירות עכשיו כבר מופיעה צ׳יבוטרו

ברדיו. המערך של

 מקבל פרס
מאבטחים

 של שוטרי־האישים מחוליית מאבחים
 החל מתחילים שרות־הביטחון־הכללי

 האופוזיציה, ראש את לאבטח זה, בשבוע
פרם. •טימעון

מאבטחים על־ידי פרס אובטח שנים שלוש לפני עד

ת מליו! לירו
 של מושבה מקום בירושלים, שלמה היכל הנהלת

 פלאזה מלון עם הסכם על חתמה הראשית, הרבנות
כל לראשי ארוחות המלון יספק שלפיו הסמוך,  שלמה הי
 מיליוני כשישה שהם דולר, אלף 60 של סכום תמורת
לשנה. לירות,

עליזה
ה לא בר די
 סירבה בגין, עליזה ראש־הממשלה, רעיית
 ״כ מה שיחת־טלפון בבית־החולים לקבל

פרס. שימעון
 הוא עליזה, עם לדבר הצליח לא שפרס אחרי

 בשלום ודרש עצמו, ראש־הממשלה עם התקשר
רעייתו.

 ■תמוך עוז
עדר מ ב

 תמיכתו על השבוע יכריז עוז עמוס הסופר
כמערך.

 לו הבטיח כאילו במערך, שנפוצה השמועה על
 הגיב שר־החינוך־והתרבות, תפקיד את פרס שימעון

נברא״. ולא היה ״לא במילים עוז


