י
מחוה רבי!
אינו מתארגן
כמה מראשי סחנה־רכין כמיפלגת
העכורה — שמואל )״מולה״( כהן ,ח״כ
אורה נמיר ואהרון ידלין — לוחצים
לאחרונה על יצחק רכין לגבש מחדש את
מחנהו ,לצורך מאבק על עמדות־כוח
כמיפלגה.

תו גי נזי ף

רבין אינו נוטה לכך .הוא מבקש לבנות לעצמו
תדמית של מי שנהנה מתמיכת המיפלגה כולה•

,.אד־על״ בלי קוזיא?
טרור המתנחל ■□:

השלב הראשון בכניעת ״אל־על״ לכפייה
הדתית  :בטיסות החברה הישראלית חדלו
להגיש קוניאק צרפתי.

גורס חדש

על פי ההלכה ,קוניאק ,הנעשה מענבים ,הוא יין,
ומניות שהקוניאק הצרפתי הוא יין־נסך ,מוגש במטוסי
אל־על רק ברנדי ישראלי.

גורם חדש נוסף לתוהו־ובוהו בגדה :נסיון
שיטתי של המתנחלים להשליט שדור.
בערי הגדה נפוצו שמועות רבות על חטיפת בני־נוער
על־ידי מתנחלים ,פציעתם והריגתם .מכיווןשהמתנחלים לבושים אזרחית ,נחשד עתה כל ישראלי
בגדה כמתנחל הזומם להרוג ולחטוף ,והדבר מביא
להתנפלות על כל ישראלי שם.

ימית :חשש

גס החילונ״ם יחרימו
קבוצת אזרחים תתחיל לארגן החתמה המונית של
מאות אלפי ישראלים על עצומה שתקרא להחרים את
אל־על ,אם החברה לא תטוס בשבתות.
בדרך זו מקווים המארגנים להכשיל את היוזמה
של אגודת־ישראל ,הזוכה בתמיכתו של בגין,
להפסיק את טיסות חברת־התעופה הלאומית בשבתות.

שוב חוק
ראשי ״התנועה לעצירת הנסיגה בסיני״ חוששים
שמא האירועים האחרונים בשטחים הכבושים יחניקו
סופית את מאבקה של התנועה בחבל ימית.

המצב המתוח בגדה המערבית גורם לכך
שרכים מאנשי התנועה חוזרים אל בתיהם
בהתנחלויות ,ומיספר אנשי התנועה
כחכל-ימית מתמעט והולך.

בורג בלי אוטונומיה ד
שר-הכיטחון אריאל שרון משתדל להביא
להפסקת המשא־והמתן על האוטונומיה,
כין השאר כדי לנטרל סופית את יוסף בורג.
על רקע זה אפשר להבין את הכרזתו של שרון שאין
דחיפות במו״ט על כינון האוטונומיה .אם יופסק
המשא־והמתן ,לא יישאר לבורג כל תפקיד בענייני־
חוץ .בורג ,מצירו ,התגרה השבוע בבגין כאשר ציין,
בישיבת־הממשלה ,שישראל לא דרשה מעולם שישיבות
המשא־והמתן ייערכו בירושלים.

גבינו במקום ועידה
יתכן שוועידת חרות ,שבכר נדחתה
מה־סצ ל־7צ ביוני ,תידחה שוב,
משום שתאריך כינוסה חל כימים של
משחקי גביע העולם בכדורגל.
פעילים רכים מנסים לשנות את
תאריך הכינוס ,כדי שיוכלו לצפות
בשידורים1החיים מספרד.

שרון  -לנדאו :מדוע?
התקררות היחסים כין אריאל שרון ועוזרו,
אלי לנדאו ,נבעה מרצונו של לנדאו
להתמנות כסגן־שר ,אחרי שיתקבל ״החוק
הנורווגי״ והוא יכנס לכנסת.
כוונתו של לנדאו התפרסמה לראשונה על שער
העולם הזה ) ,(2292והיא עוררה אי־רצון אצל השר,
שלא התכוון כלל להעניק ללנדאו מינוי כזה.

הארכ יאו לוגיהד
נוסף על דרישותיה הידועות ,מבקשת
סיעת אגודת־־ישראל ככנסת להעלות תיקון
מרחיק־לכת לחוק הארכיאולוגיה .על־פי
החוק החדש לא יהיה אפשר לחפור
גם כמקומות שבהם קיים ״חשש״ •שהיה
בהם כית־קברות יהודי.
 1י רי יי!

שראלי

על קאהיר
ניצה כן־אלישר ,אשתו של השגריר
הישראלי הראשון במצריים ,עומדת לפרסם
ספר על התקופה שכה שהו היא ובעלה,
ח״כ חרות אליהו בן־־אלישר ,כקאהיר.
בספר יהיה הדגש על המגעים החברתיים של בני־
הזוג ,ולא על הצדדים הפוליטיים של השליחות
הדיפלומטית.

עד המדינה בארץ ?
שמועות עקשניות כהוגי העולם התח
תון טוענות כי עד־המדינה בפרשת
הרצח הכפול ,רמי ערוסי ,הובא ליש
ראל ומוחזק עתה על־ידי המישטרה
כארץ.
על־פי שמועות אלה יעיד ערוסי
במישפטו של רחמים )״גומאדי״(
אחרוני ,שיתחיל כקרוב.

״ספינת האהבה״
תפליג לישראל

המלונאי שיף -

איל־הספנות היווני פיטר פטרופוליאדים עומד להביא
לישראל ,בתחילת חודש מאי ,את צוות סידרת־
הטלוויזיה ספינת האהבה.

לפוליטיקה

לפטרופוליאדיס אשה ישראלית.

המלונאי חיים שיף שוקל הצטרפות פעילה
לחיים הפוליטיים .יתכן ששיף יציג את
מועמדותו לתפקיד יו״ר סניף הצפון של
תנועת־יהחרות כתל־אביב.
שיף זוכה בתמיכת אנשי מילוא ואנשי כהן־אורגד,
ואם יתמודד צפוי לו ניצחון על נציג אנשי רייסר
בסניף ,העסקן דויד אפל.

הצוות יסריט כמה פרקים כסידרה על
אחת מאוניותיו של איל־הספנות ,וכקרוב
יתחילו לגייס ניצבים ישראליים.

הודחה עורכת ״את״
העיתונאית שרה ריפין ,שערכה את ״את״,
ירחון הנשים של ״מעריב״ ,שוב אינה
עורכת את השבועון.

ריפין הודחה על־ידי עורך מעריב ,שמואל שניצר,
אחרי שבע שנות־עריכה ,בטענה שהירחון אינו דיווחי.

כעורכת הירחון מונתה העיתונאית דבורה
לווין.

סיגלית פ ריאל
לעירייה
אשת יחסי־הציכור סיגלית פריאל ,חברתו
של הרצל שפיר ,תציג את מועמדותה מטעם
המיפלגה הליברלית למועצת עיריית
תל־אכיב.
מועמד אחר למועצת העירייה הוא יונה פלד ,מאנשי
סודו של מיכאל )״מיקי״( אלבין ,הקשור למיליונר
שאול אייזנברג.
צעירי הליברלים בתל־אביב ינסו לטרפד את
בחירתו של פלד.

בדאי לקנות זהב
מחיר הזהב עומד לרדת אל מתחת
לקו  300הדולרים לאונקיה ) 31גרם(,
ומומחים מעריכים כי זו תהיה
״נקודת ההמראה״ ,אשר ממנה יוכל
מחיר הזהב רק לעלות.

ואור למשיבון ופיתוח״?
שמועות עקשניות טוענות שלמזכיר־
הממשלה הפורש ,אריה נאור ,יוצע תפקיד
בכיר כהכרת הבנייה הממשלתית
״שיכון ופיתוח״.
הרעיון ייתקל בהתנגדותו החריפה של יושב־ראש
מועצת המנהלים של החברה ,יהושע מצא׳ מפעילי
חרות בירושלים.
מזכיר־הממשלה היוצא יהיה בחופשה עד לחודש
ספטמבר השנה.

היו ר דיס מסתגרים
בבתי□
רבים מהמהגרים הישראליים בלוס־אנג׳לס מסתגרים
בחוג מישפחתם וידידיהם ,ואינם מרבים לצאת
ולבלות במקומות־הריכוז של הישראלים בעיר.

גילויי מישטרת לוס־אנג׳לם ,והפירסומים
הרכים בעיתונות שם ,הוציאו למקומות־
הבילוי של הישראלים שם רע ,וישראלים,
שאינם רוצים להיות מזוהים עם העולם
התחתון ,ממעטים לבקר בהם.

,.עוצרי הנסיגה״
בשירות הממשלה?
הקונסוליה הכללית של ישראל בניריורק נמנעת
מלפעול נגד פעולות הסניף האמריקאי של
״התנועה לעצירת הנסיגה בסיני״ ,התוקף בחריפות
את מדיניות הממשלה.

הדבר גורם לכך שבקהילה היהודית שם
סבורים שלמעשה פועלת התנועה לעצירת
הנסיגה כשרות ממשלת ישראל ,המבקשת
לעורר את הרושם כאילו הנסיגה נתקלת
כקשיים עצומים.

קשיים בכניסה לקנדה
אזרחים ישראליים ,הפונים לקונסוליה
הקנדית כניו־יורק כדי לקבל אשרות•
כניסה ,נתקלים כיחס מעליב ,ובקשתם
נדחית כמיקרים רבים.
הסיבה לכך  :גל של פשיעה ישראלית
בקנדה.

חלוקה מחדש
חבר הכנסת רענן נעים עומד לשוב ולהעלות את
תביעתו ,כי המקומות של סיעת־המעדך בוועדות
הכנסת יחולקו מחדש.

נעים דורש כי השיבוץ בוועדות יהיה על־פי
תוצאות של הצבעה חשאית.

״

