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 המפד״ד הליכוד, כין הקואליציוני כהסכם
 ״החוק שנקרא שההסדר נקבע ותמ׳׳י

 רק ולא סגני-שרים ןל7 גם יחול הנורווגי׳,
שרים. על
 גם בו שתדון לכנסת, במהירות שיובא החוק, פי על

 כסגן־שר, או נשר, שהתמנה מי יוכל הפגרה, בעת
 החוק זאת. תאשר הממשלה אם מהכנסת, להתפטר

 שהוא ברגע אליה ישוב שהוא לו יבטיח החדש
 במקומו שייכנס וסי כסגן־שר, או כשר לכהן יפסיק

לפרוש• ייאלץ לכנסת
 כחבר־ממשלה לכהן יכול חוק־יסוד־הכנסת, על־פי

 ואילו ראש־הממשלה, מלבד חבר־כנסת, שאינו פי גם
 תתבקש הכנסת חבר־כנסת. להיות חייב סגן־שר
 חוק־יסוד־הכנסת, ואת חזק־יסוד־הממשלה את לשנות
 להתפטר יוכלו סגן־שר וגם שר שגם ולקבוע

 תפקידם תום עם אליה ולחזור בכנסת, מחברותם
בממשלה.

 אולם, הנורווגי״, ל״חוק המפד״ל התנגדה כה עד
 הסירה סגני־שרים, על גם להחילו ההצעה כשהועלתה

 סגני־ לגבי ההצעה את התנגדותה• את המפד״ל
 תמ״י וסיעת ארידור, יורם שר־האוצר, העלה השרים
 אולטימטיבי כתנאי השבוע, בתחילת אותה, הציגה

לממשלה. להצטרפותה
 התפטרותו לגכי התעוררה מייוחדת כעיה

 שימחה סגן־־ראש־הממשלה, של מהכנסת
 שסגן כחוק, שייקבע דרש ארליך ארליך.

 את למלא רשאי יהיה ראש־הממשדה
 אינו הוא אם גם ראיט־הממשלה, של מקומו

 תיענה לא זו דרישה אם חכר־כנסת.
מהכנסת. ארליך יתפטר לא כחיוב,

 עם בשיחה הסכים בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 מישרד־המישטרה להפרדת בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 כשר־מישטרה. אחד אדם ולמינוי ממישרד־הפנים

 שההפרדה בגין, על־ידי שהתקבל תנאי, העמיד בורג
 הממשלה. כינון אחרי שנה חצי רק תערך

 ציפורי <״מוטקה״) מרדכי יקבל אם גם
 בעוד יתמנה הוא בממשלה, אחר תפקיד
כשר־המישטרה. חודשים שישה

יקים ־1111
תנועה

 נמצא וייצמן, עזר שר-הכיטחון־לשעבר,
 פוליטית תנועה להקמת הכנות של בעיצומן
חדשה.

 כמה בעוד תנועתו הקמת על להכריז עומד וייצמן
 להחזיק ממשלה שום תוכל לא לדעתו, חודשים•

 מוקדמות, בחירות ותערכנה הקדנציה, סוף עד מעמד
חדשה. רשימה בראש להתמודד רוצה הוא שבהן

 מחכים האוסטרים
ל למעשה־טרור גדו

 אבו■ של קבוצת־הטרור כי הנמנע מן לא
 הנתמך עראפאת, יאסר של אויבו נידאל,
 מעשה־טרור תבצע הסורים, על-ידי עכשיו

בינלאומית. תהודה כעל

 של מעמדו את להרוס היא אבדנידאל מטרת
 לבצע התכונן כך ולשם כמתון, הנחשב עראפאת,

 ברונו של בחייהם התנקשות אוסטריה אדמת על
 שני פגישתם. בעת אל־סאדאת, ואנוור קרייסקי
 מידע על־פי בווינה המטוס מן ברדתם נתפסו שליחים
 פת״ח. של שרות־הביטחון על־ידי שנמסר מוקדם

 אש״ף שליח חוסיין, ע׳אזי כי התברר כך כדי תוך
 משתף שם, או״ם למוסדות רשמית המואמן בווינה,
 אשה שנשא חוסיין, אבו־נידאל. קבוצת עם פעולה

 הכפוף אל־צעיקה, אירגון איש הוא מיזרח־גרמנית,
לסוריה.

 :המתנקשים של העיקריים היעדים אחד
 קרייסקי בין שתיווך סרטאווי, עיצאם ד״ר

 מחנה• עם המגעים את והמקיים וערפאת,
הישראלי. השלום

 מעשודטרור יבצעו אבדנידאל אנשי כי חוששים עתה
 בני־ערובה לתפוס הצורך את מהם למנוע כדי כלשהו.

 באוסטריה, אנשיהם שני שיחרור את ולסחוט אוסטריים
 המחלקה אם ברור לא שנתפסו. השניים שוחררו

 קדומי, פארוק עומד שבראשה אש״ף, של המדינית
 אחר. בנציג חוסיין ע׳אזי את בווינה להחליף חסכים
 לפני ונתן ובברית־המועצות, בסוריה קשור קדומי

 שטרן, דר של הירושלמית לכתבת ראיון ימים כמה
ישראל. קיום נגד ביותר קיצונית למדיניות הטיף שבו

־ קוברסק■
•הסודיות מבקר

 הבטיח הקואליציוניים המגעים במיסגרת
 לשר־הפנים, בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 מנכ״ל של מינויו את בורג, יוסף הד״ר
 לתפקיד קוברסקי, חיים מישרד־הפנים,
מבקר־המדינה.

 נבנצל, ארנסט הד״ר הנוכחי, מבקר־המדינה על
 כהונתו, תום לפני עוד מתפקידו לפרוש לחץ יופעל
לקוברסקי. המישרה את לפנות כדי השנה, בסוף

איוש ת ■!11 ב
שרד־החוץ במי

 למישרד, מחוץ ואישים מישרד-החוץ עובדי
 בתפקידים לארצות־חוץ לצאת שהתבקשו

לצאת. מסרבים כשגרירויות־ישראל, בכירים
 במישרד־החוץ. גדולה איוש מצוקת התגלתה לאחרונה

 את לייצג להם יהיה שקשה טוענים המועמדים
 זו, בתקופה הממשלה עמדות את ולהסביר ישראל

 תמיד שנחשב מה על מהם רבים מוותרים ולכן
הממשלה. תפקידי במיסגרת כסוכריה

הוועידה
לחקור ממשיבה

 קנת, מקס השופט בראשות הוועדה
 על המחרידות מסקנותיה את שהגישה

 התפזרה, לא בישראל, בתי־הסוהר מצב
זה. נושא לחקור ממשיכה והיא

 הקטלני והדו״ח שנתיים, במשך חקרה הוועדה
דו״ח־ביניים. רק הוא שעבר בשבוע שהגישה

חקירה
חדאד נגד

 לפני פתחה הצפון מחוז מישטרת
 שבה פרשה על בחקירה כחודשיים

 וכמה חדאד סעד רב־סרן מעורבים היו
 כ־ המתגוררים ישראלים, אזרחים

אצבע־הגליל.
 הארצי, מהמטה הוראות על־פי
המישטרה. חקירת הופסקה

עולות 1 ברעם
1<י3 על־■ד■

 ברעם, עמום תת־אלוף הצפון, פיקוד ראש־מטה
 הממשלה הסכמת על ביקורת בנידיורק שהשמיע
 אישית נשלח הלבנון, בגבול האש את להפסיק
 למסע־ההרצאות בגין, מנחם ראש־הממשלה, על־ידי

בארצות־הברית• שלו
כחניך ידוע לשעבר, איש־תותחנים כרעם,

 הבחירה חרות. לאישי וכמקורב בית״ר
 על נעשתה לא צה״ל מטעם כמסביר שלו
שילטונות־הצכא. דעת

יודיע גפני
פרישה על
 עומד גפני, ארנון ישראל״, ״בנק נגיד

 אי־הסכמתו על הקרובים בימים להודיע
בתפקיד. נוספת קדנציה לכהן

 להאריך שלא הממשלה של החלטה בכך יקדים גפני
נוספות. שנים בחמש הכהונה את לו

ל אסור ט ב ל
!כרטיס■□

 מס׳ ״צ׳ארטר השכר טיסות חכרת
הגדו טיסות־השכר חברת שהיא ״,1

נוס לחייב התחילה כארץ, כיותר לה
 טיסתם, את לבטל המבקשים עים,

 אם גם הכרטיס, ממחיר אחוז 75כ־
הטיסה. לפני חודש נעשה הביטול

 גוגות האחרות חכרות־התעופה
ה כאשר בילבד, דולר 50 של סכום
 רק וזאת הכרטיס, את מבטל נוסע

לטיסה. סמוך ממש נעשה כשהביטול

סיכסוך
שרד המבקר במי

 את שחקר מבקר־המדינה, במישרד הצוות
 מחאה הגיש החשמל׳׳, ״חברת פרשת

 על נבנצל, ארנס הד׳׳ר למבקר, רשמית
 אנשי לדברי שלו. דו״ח-הכיקורת סילוף

 מבקר־ על־ידי שפורסם הדו״ח הצוות,
 — החקירה למימצאי דומה אינו המדינה

 אותם. סותר רבים ובקטעים
 התפטרו החברה של מועצת־המנהלים מחברי שלושה

 יושב־ראש שיפמן, דויד מילבד מתפקידיהם. לאחרונה
 לכנסת, שנבחר משום שהתפטר המנהלים, מועצת
 לכנסת, הוא אף שנבחר גולדשטיין, פינחס גם התפטר

אונגר. רמי בדירקטוריון, שיפמן של נאמנו וכן

יאנווש
ויסקי הפסיד

 חיל■ פעולת ערב נערכה נדירה התערבות
 רב-אלוף הרמטכ׳׳ל, כין בלבנון האוויר

 פיקוד־ אלוף לבין איתן, (״רפול״) רפאל
בן־גל. (״יאנוש״) אביגדור הצפון,

הביא הפעולה אחרי
בקבוק־ויסקי. הרמטכ״ל ללישכת יאנוש

 הקירח הופסקה
הטלוו״דה

 הארצי, במטה מחלקת־ההונאה חקירת
 בעניין זיגל, בנימין תת-ניצב בראשות

 להפיק שעמדה פרטית, חברת־הפקה
 הופסקה הלימודית, לטלוויזיה סרטי־דת
במפתיע.

 שר־החינוך, של מעוזריו אחד מעורב היה בפרשה
הלימודית. הטלוויזיה על הממונה המר, זבולון

המופע■□ פסקו1*

 בבריכת־השולטן הבידור מופעי כי נראה
יופסקו. בירושלים

 אלפי מאות של להפסדים אלה מופעים גרמו כה עד
 להפסיקם• הכוונה מסתמנת ירושלים ובעיריית לירות,

 או ממלכתיים מופעים רק יתקיימו השולטן בבריכת
מייוחדים. כאירועים עירוניים,

3 2




