
ת רו חי 28.6.85ב־ הב
 ■ צ8ב־ ייערכו 11ה־ לכנסת הבחירות

 מידבר — יתמכו שבו תאריך ,1083 ביוני
והמפד״ל. המערך גם — הליכוד

 ההצעה נדחתה ארידור, יורם שר־האוצר, בלחץ
 שאז משום מאי, בחודש הבחירות את לקיים

 המועד העברת חג־הפסח. אחרי גבוה, מדד יתפרסם
 ראש־הממשלה את לרצות נועדה יוני לסוף
 ימלאו שאז משום ההיסטוריים, התאריכים חסיד

 האחרונות. בבחירות הליכוד לניצחון שנתיים
 תמלא שאז משום זה בתאריך תומכת המפד״ל

 בימים המתחילה שיקום־המיפלגה, לפעולת שנה
 הקולות את למיפלגר, להחזיר ושנועדה אלה,

האחרונות. בבחירות לה שאבדו

פליות צי חו המוני ד ״
 לרשויות שהבחירות לבך רב סיכוי אין

 הקרוב. נובמבר כחודש יתקיימו המקומיות
 יוצמדו ,11ה־ לכנסת הבחירות יוקדמו אם

 הבא. ביוני תאריך, לאותו המוניציפליות הבחירות
 .1983 שנת בתחילת יערכו הן — ולא

 את לדחות בניסיון פעיל חלק נוטלת המפד״ל
המוניציפליות. הבחירות

הליברל■□ רוצים מה
 המצע החלת על בליברלים ההתרגשות מאחרי

 הרצון מסתתר אגודת־ישראל, לטובת הקואליציוני,
 חשובים שהם סעיפים החלת עת באותה להשיג

לליברלים.
 מיכרז להוציא כל. ראשית היא, הכוונה
 בריאות חזק להנהיג שני, ערוץ להקמת
 אלף 100 ולהוציא ממלכתי, ופנסיה

 מכל לציבור. למכירה אדמות־מדינה דונם
כמיפלגה. התומכים אילי-הון ייהנו אלה

מנעה איר ה נ  מדינ
ת טיני ס ה פל מי ד ב

 רפיח, של גורדה על הוויכוח כמהלך
 שהעיר האפשרות מסויים כשלב עלתה

פלסטינית. למדינה־־זוטא תהפוך
 המצרים תחולק. שהעיר מעוניינת היתה לא ישראל

 עד לקדמותו יוחזר שהגבול כך על עמדו
 הישראלי השילטון שבימי למרות האחרון, למילימטר

 גם הם סיני. שטח תוך אל דרומה העיר פשטה
 הצפוני החלק את עצמם אל לספח מוכנים היו לא
 פן מחשש ברצועת־עזה, הנמצא העיר, של

 הם פלסטיני. שטח גוזלים שהם אותם יאשימו
 להניף יצטרכו העיר, את יקבלו שאם הודיעו

פלסטיני. שטח כעל עליה ולהכריז פלסטיני דגל בה

א ה ל ב ה ת א אי דו ב
 ה■ הר־פז, ג׳ינה מכת־ים, הצעירה

 בטאבה, הגבול את שחצתה מואשמת
 כפי הבדוי, אהובה את חיפשה לא

ל להצטרף התפתתה אלא שפורסם,
ש הרב־לאומי, ככוח אמריקאי חייל
 לשם אד־שייח׳ בשארם לבסיסו נסע

בילוי.
ה על־ידי נופחה שהפרשה נראה

 ש־ למצרים להראות כדי ישראלים,
שביכול מה בל עושה אילת מישטרת

 כלתי־מבוקר מעבר למנוע כדי תה
כגבול.

 את תקים שישראל הצעה עלתה זה בשלב
ותשאיר לרפיח, מצפון שלה הביטחונית המערכת

 החשש שעלה מכיוון נפסלה זו הצעה הביטחוני. לתחומה מחוץ העיר את
 ותהיה לשטח־הפקר, רפיח תהפוך שמא

עצמאי. פלסטיני לבסיס במהרה

ת פו ת ד בו ק עי ב
ם פי לי ד מ ה

 שירותי' להכנסת התנגד בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 מדליף מי לבדוק כדי השרים, ללישכות הביטחון

 בדרך נקט הוא, אך מישיבות־הממשלה, מידע
זאת. לבדוק שונה  לענייני יועצו את בחשאי מינה בגין

 לתפקיד פורת, אורי העיתונאי תיקשורת,
להדליף. העלולים השרים אחרי מעקב

א שי ד הנ צ ל
□ *׳ לו או הארבי

 כאתר-החפירות נבון יצחק של ביקורו
 הבא, החודש בתחילת ככית־שערים,

 הארכיאולוגים להתארגנות בסים ישמש
חוק-הארכיאולוגיה. נגד בארץ
 למטרת גם נועד הנשיא של שביקורו למרות

 המוטרדים בבית־שערים, החופרים עם הזדהות
 הנשיא יאזין באתר, דתיים קיצוניים של ממעשיהם

בארץ. הארכיאולוגים ראשי של לדבריהם גם

□ לו ש ת־ בגנ ה
ל בו ג הצפוני ב

 תיערך בלבנון לתקוף הממשלה כוונת נגד הפגנה
 תושבים על־ידי הגבול, קו על הקרובים בימים

 שבניגוד להדגיש רוצים ההפגנה מארגניהעליון. מהגליל
 האיזור תושבי מרבית שפורסם, למה

כלבנון. הלחימה לחידוש מתנגדים

בסוך סי
ל״ בו עון,! שבו ב

 המוציאים כא־כוח מור, שמואל
 הגיש ״כול״, שכועון־המין של לאור

שהעי כך על למישרד-הפנים תלונה
לרצונו. כניגוד להופיע ממשיך תון

העי להוצאת הרשיון שבידיו מור,
 השבועון הופעת להמשך מתנגד תון,

אורנשטיין. ז׳אק של בעריכתו
כתו נגרם השניים כין הסיכסוך

 לא וכרגע כספית, ממחלוקת צאה
 אורני של החוקית הזכות מהי ברור

העיתון. הוצאת להמשך שטיין

ש בייץ ת מרעי למו עו
 כ״ץ, ישראל הארצית, אגודת־הסטודנטים יושב־ראש

 חלקו על מהאוניברסיטה לשנתיים שהורחק
 במסע החל הירושלמי, בקמפוס שהיתה בהתפרעות

העונש. למניעת פוליטי
 ראשי עם חרות, חבר כ״ץ, נפגש כבר זה לצורך
בכנסת. הסיעה

ם ר ת יכריעו בדו דו ח ב
 תנועת־ של פינקסי־חבר שקיבלו בדווים קבוצת
 מי הפנימיות הבחירות ביום תכריע החרות,

 התנועה. בוועידת התנועה מסניפי אחד את ייצג
 הבדווים בין שאיש־הקשר כך על זועמים בחרות

 בתפקיד המשמש חבר-מיפלגה, הוא והתנועה
הבדווים. עם יומיומי במגע הקשור ממלכתי

ע־תון חווניא חמיי■
 כתב־עת הוצאת יוזמת שירן, ויקי תמ״י, דוברת

 עדות־המיזרח. בני היוצרים את שיפרסם
ארז המשורר בהכנות עוסקים שירן עם ביחד

 והמרצה בדשימחון גבריאל המחזאי ביטון,
עידן. אשר

 יומון, להוצאת הקרקע את להכשיר היא הכוונה
 עדות־המיזרח דעת את יבטא הקבוצה אנשי שלדעת
בארץ.

ב החנינה ח ר תו
 להפוך הצעה מתגבשת הכנסת של בוועדת־החוקה

 מצב ולמנוע לחוק, יום־ירושלים חנינת את
 להחלטה בילעדי באופן אחראיות תהיינה ועדות שבו
 לא. ואם אסירים לחון אם

 תכולת את להרחיב נטיה יש כוועדה
החנינה.

ם פדי סו ם ה רי עד הנ

ש ומבקרים, סופרים של בעצומה
 למישמרת הצטרפותם על הודיעו
 עכשיו״ ״שלום של והמחאה האכל

 בתל■ מלכי־ישראל ככיכר שהתקיימה
 הממשלה ומדיניות ההרג על אביב,

 שמות כמה חסרו הכבושים, כשטחים
בולטים.

 גורי, חיים בהנא־כרמון, עמליה
 הל- שימעון מגד, אהרץ קוכנר, אבא
 פרי, ומנחם ויזלטיר מאיר וגם קין,
החותמים. לרשימת הצטרפו לא

 קניוק יורם של שמו זאת, לעומת
 היה ניתן שלא משום מופיע אינו

 יהושע כ׳ אברהם ואילו להשיגו,
כחוץ־לארץ. שוהה

ה מנוגע *שטידויי ר כי מ ל
 מוצע ישטרן, דיזנגוף, ברחוב הוותיק הקפה בית

 הסיבה את מתרצים המקום בעלי למכירה.
 מצטברת. בעייפות למכירה

 ופוליטיקאים, אנשי־רוח של מרכז שהפך הקפה,
 האחרונים הוותיקים מבתי־הקפה אחד הוא

דיזנגוף. ברחוב שנשארו
 המקום, ברכישת משקיעים כמה התעניינו עתה עד
לפועל. יצאה לא עדיין המכירה אך

 ומצרים ישראל בין הבינלאומי הגבול לאורך
 איזור את שיחבר הישראלי, בצד חדש, כביש נסלל
אילת. עם רפיח

 הרריים קטעים בפריצת עוסקים אלה בימים
 בתוך מוכן שיהיה הכביש, בתווי במיוחד קשים
שנתיים. עד שנה

ד ד שרי ג ת ו פ
 מישרד־ אנשי של הגילויים מסע מאחרי

 אבי של בעבודתו ליקויים על התיירות
 התיירות, לופיתוח החברה מנכ״ל כרוק,
 אברהם שר־התיירות, של ניסיונו עומד

 פת, גדעון במיפלגה, יריבו את לנגח שריר,
 הליברלים. צמרת את לכבוש כיום המנסה

 הקודמת, בקדנציה התיירות, בתיק שהחזיק פת,
לתפקידו. ברוק את שמינה הוא

ה טינ רגנ א ל
הפ על שפורסמו לידיעות בניגוד

לארגנטי ישראליים מישלוחים סקת
 של מישלוח כאחרונה לשם הגיע נה,
ישראל. תוצרת דובונים, אלף 00

ד ע ה ב דו ר פי ד ע מ ה
 העבודה, במיפלגת לשילוב״ ״החוג
 דורש המרכז, מחברי אחוז ±5ב־ המונה

 ומפ״ם העבודה מיפלגת של שהמערך
 תאוחדנה לא קצוב זמן כתוך אם יפורק,

המיפלגות. שתי
 בעבודה, להיטמעות תתנגד שמפ״ם שברור מכיוון
הפירוק. מהלך של סבירותו עולה

►
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