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 התייאשו דא

ד ס לי לאומי מ
 והח״ב פרס, שימעון מיפלגת־העבודה, יו״ר

 מתיקוותם התייאשו לא עדיין רכין יצחק
 לקואליציה מיפלגת־העכודה להכנסת לגרום

הממשלתית.
 מהליכוד, ח״כים עם מגעים מנהלים מקורביהם
 מנהיגי את יזמץ שבגין לכך לגרום שתכליתם

 האפשרות תועלה שבה לשיחה מיפלגת־העבודה
 כי סבורים ורבץ פרס לאומי. ליכוד ממשלת שתוקם
 חברי של בהפגנות־תמיכה שתלווה — כזאת הזמנה

 הצטרפות של דינמיקה תיצור — העבודה מיפלגת
לממשלה.

ת ארגנו ת ד ה של וג מ
 עומדים משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל של יריביו
 יצחק — ההסתדרות של מזכ״לים־לשעבר שני לגייס

 של פרישתו למען למאבק בקר, ואהרון בן־אהרון
מתפקידו. משל
 נמצא משל נגד המרכזיים הפעילים כין

 ״כ הה תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר
 לתפקיד מועמד עצמו הרואה כן־מאיר, דב

 לזכות במאמציו ייכשל אם המזכ״ל,
 העיר לראשות המערך מועמד כתפקיד

תל־אכיב.

עד ארליך מירון ב
 המיסלגה מנהיג הסיר הנראה ככל

 תמיכתו את איליך, שימחה הליברלית,
 משה בעו״ד שוב תומך והוא דורון, משרה
 מסעם השישי השר לתפקיד מירון

 הליברלית♦ המיפלגה
 את להסיר נכונות הביע נחמני, דניאל אחר, מועמד

 סעיף המיפלגה לתקנון יוכנס אם לתפקיד מועמדותו
 הליברלים, העובדים איגוד של מעמדו את שיבטיח
מראשיו. אחד הוא שנחמני

 ־ וחצייי !ימשדי
הרמטב״ל?

 משה הרמטכ״ל, סגן של סיכוייו
 כתפקיד לזכות לוי, וחצי׳׳) <״םשה

השתפרו. הרממכ״ל

 סגנו יהיה מ*
ארנס של
 לתפקיד מועמדים שני מוזכרים בחרות

 משה החדש, שר־הביטחון של סגנו
 לראש־ המקורבים חוגים ארנס• (״מישה״)
 יושבי■ של שמו את מזכירים הממשלה

 הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ראש
 בצפון התנועה סניפי בן־אלישר. אליהו

 ימונה תם, יוסף החיפאי, שהה״כ דורשים
בעבר. לו הובטח שכבר לתפקיד

תפרע פסק־דין מ  - ה
ב רו ק ב

 מפתח־תיקווה, חנוכה הרצל של במישפטו פסק־הדץ
 פרם שימעון כלפי מגונה תנועה בעשיית שהואשם

 במרס. 15ב־ ינתן האחרונות, הבחירות ערב
 של לנאומו ההפרעות כדי תוך בזמנו נעצר חנוכה

 בתל־אביב. העיריה בכיכר 0ר3
 סביב בירושלים האירועים בעיקכות

 מישפטנים עוקבים עכשיו, שלום הפגנות
זה. מישפט תוצאות אחרי בדריכות

ווטו־ל א׳חן היועץ
 רפי טרור, לענייני ראש־הממשלה של המיוחד יועצו
דבר. עושה ואינו מתפקידו נוטרל איתן,

לעיריית דרוקר
חי
 את להעמיד מבקשים בחיפה חירות סניף אנשי

 לראשות הליכוד כמועמד דרוקר זכריה הקבלן
 בחיפה הליכוד מטעם שהמועמד מכיוון העיריה.

 לדרוקד מוצע הליברלית, המיפלגה איש להיות צריך
זאת. למיפלגה להצטרף
 מקום הליברלים יקבלו הסכמתם תמורת

העידיה. במועצת נוסף

חלק שרון  י
ה ח צני פ- לבגו בג

 שת מתפקיד הסתלקותו למתת
 ארי* כלי־תיק השר ישתתף הביטחון,

סיום של בטקס הבא בשבוע שרון אל — ----------------------------* ל

 עוד נקבעה •וע
 הוחלט צה״ל ובצמרת שהתפטר, לפני

 השינויים למרות התוכנית את לקיים
הפוליטיים.

ר ׳דרש למיד בי ס ה  ל
ברנילי מינוי

 רשות של הוועתהסנהל מחברי אחד
 (״טומי״) מיוסף לדרוש מתכוון השידור

 ברזילי אמנון זכו איך מפורט הסבר לפיד
 טובה״. ״שעה הנחיית בתפקיד דנין ואודטה

 להוכיח לפיד יתבקש מהמסך, ירדו שהשניים למרות
לא־טלוויזיוניים. שיקולים כאן היו שלא

 האחראי של קרוב
ח ב ט מת ל

 משפרעם, ישראלי ערכי חוכייקה, תאופיק
 של קצין־הקישור חובייקה, אלי של קרובו

 הפליטים, למחנות שנכנסו הפלאנגות
מוזרות. בנסיבות נפטר

 מישפחתו קרובי את לבקר יצא הישראלי חובייקד,
 שבין מהקשר ומזועזע המום משם חזר הוא בביירות.

והטבח. מישפחתו בני

לאומ״ם לימודים
 להציע עומדים התת של חכ״ים כמה

 כי המר, זכולץ לשר־החינוך־והתרכות
 הלאומיים״ ״הלימודים תחום יורחב

בבתי־הספר.
 חלק אותו במיסגרת ההרחבה תיעשה ההצעה, על־פי

 להשפיע רשאים התלמידים שהורי הלימוד משעות
 להוראת יותר רבות לימוד שעות ויוקדשו תוכנו, על

 ונושאים ארץ־ישראל, חשיבות ישראל, מילחמות ׳
דומים.

חס נוח עורך? ־ מ
 של האחראי העורך מהם, שנוח נראה

 ליטול מבקש אחרונות״, ״ידיעות הצהרון
 והוא העיתון, עורך תפקיד את גם לידיו

 מוזס (״גוני״) יגאל בנו, לידי מעביר
העיתון. בהנהלת שלו לתפקידיו אחריות

שה  ונם בגי
אל הקרדינ

יש לדתות, הירושלמי המכון יו״ר
 ־־־ הבא כשכוע ייפגש ליפל, ראל

 הארכיבי פאריס, שד הקרדינאל
 _ לוסטיז׳ה, לוסטיז׳ה. ליאון־מארי

 לסעוד ליפל את הזמץ יהודי, היה
ימו. ע

 מישרד* מנכ״ל שהיה מי ליפל,
 נציגי עם גם בצרפת ייפגש הדתות,

הצרפתיים. הצוענים

 אמיייסאיס הומור■
לניצים

 שורה להזמץ עומדים אמריקאיים רישמיים גורמים
 עיתונאים כמה ביניהם ישראליים, ציבור אנשי של

 בארצות־הברית. פגישות ולסידרת לסיור בכירים,
 בקשת הניצים על יימנו המוזמנים
 המתווכחים כין כישראל• הפוליטית
 של צעיר ח״כ נמצא הפגישות להסדרת

 קשרים לאחרונה המקיים החרות, תנועת
 האמריקאית השגרירות עם הדוקים

בתל־אביב.

מורחתמי ב

 מתארגנים בהרצליה המערך מאנשי רבים
 שהודח, בסגן־ראש־העיריה לתמיכה עכשיו

ברזילי. יגאל
 נבו יוסף העיריד. ראש גרם המתארגנים, לדעת

 את לעצמו לפנות כדי וחבתמיפלגתו, סגנו להדחת
 הפיטורים הבאה. בקדנציה גם העיריה לראשות הדרך
 העבודה מיפלגת של הגבוה שבית־הדין למרות נעשו
לבצעם. שלא הורה

ל ד ־״13־1.. נגד ה
 סיעת חברי בץ הפיץ הלל שלמה חבר־הכנסת

 על מוחה הוא שבו נזעם, מיכתב בכנסת המערך
 ביומון פתים טדי העיתונאי של מאמר פירסום

דבר. ההסתדרות  גזענית, נימה במאמר יש הלל, לדעת
 מערכת נגד גם בחריפות התבטא והח״ב
המאמר. את לפרסם שהתירה העיתץ

ת הבנסיה מכ  תו
בצופים

 הסכים ממיזרח־ירושלים האורתודוכסי הפטריארך
 בעכו מועדוני־צופים לבניית משאבים להקצות
 בין הקשרים להידוק יפעל גם הפטריארך ובנצרת.
מירדן. ועמיתיהם מישראל הצופים

 - בו־יסל ועידת
ץ כישלון

 ברית־המועצות, יהודי למען בריסל ועידת
 נראית בירושלים, הבא בחודש שתתכנס

ככישלץ. עתה כבר
 ממנהיגים ימנע בישראל הכינוס שקיום היא, הטענה
 אך הנושא, עם המזדהים ולא־יהודים יהודים

לירושלים. מלבוא ישראל, למדיניות המתנגדים
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