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יתפורר? הליסד
 בגין מנחם של התפטרותו כי מעריכים בליכוד

הליכוד. להתפוררות קצר זמן בתוך תביא
 כנסת חברי שכמה לכך תגרום מוקדמות בחירות על הכרזה

 עזר של בראשותו חדשה מרכז למיפלגת יצטרפו ליברליים
 מיפלגה ויקים לחרות, איתן רפאל יצטרף לא אם וייצמן.
אליו. להצטרף חרות של כגסת חברי עשויים חדשה,

התאכזב בגיז
 לפיתחו, לשחר לעסקנים והניח מיד, התפטר לא בגין מנחם
 לו הניחו שלא ממשלה כראש ייזכר כי שרצה משום

בקלות. לפרוש
 בציבור מעטים שרק מכך התאכזב בגין אך

התפטרותו. נגד הפגינו הרחב

 מזכ״ל ימלא מקומם את המשבר. על לכלי־התיקשורת
בר־לב. חיים המיפלגה,

 דית1ס פגישה
מפד״ל־תמ״י

 כוונתו על ראש־הממשלה שהודיע אחרי
 בירושלים ״פלאזה״ במלון נערכה להתפטר,

 צעירי בין כבוד, נשמר קיומה שדבר פגישה
ותמ״י. המפד״ל
 • והח״ב המר זבולון השר השתתפו בפגישה

 אוזן אהרון והשר המפד״ל, מצד בן־מאיר יהודה
 תמ״י. מצד אכו־חצירא אהרון והח״ב
מהלכיהן. את לתאם החליטו הביעות שתי

 הפגיעות יגברו
בהסתדרות

 עוז ביתר תימשך לכנבת, הבחירות יוקדמו אם
 ב״חברת לפגוע מישרד־האוצר מדיניות

ההסתדרות. של העובדים״
 את מהווה העובדים חברת כי היא, בליכוד ההערכה

 בה. לפגוע יש ולכן המערך, של העיקרי הפינאנסי העורף
 יהיו כאשר — ומשול הפרד בשיטת תיעשה הפגיעה
 תוך העובדים, חברת של מסויימים לסקטורים העדפות

 בגלל אפשרי שהדבר סבורים, בליכוד באחרים. פגיעה
 מנהלי בין העובדים חברת בצמרת האישיים המאבקים

חזקה. מרכזית מנהיגות ובהיעדר השונות, החברות

 מימון שימנע לחוק תיקון בכנסת יועבר שאם בבירה, חרות
 הוא המקומיות, לרשויות בבחירות מהרשימות מיפלגתי

שלו. מועמדותו את יסיר

מפוברקת תמיכה
 ״ידיעות ביומון התפרסמה השבוע שני ביום

 שבה התמיכה על מפוברקת, כתבה אחרונות״
 בשוק־־הכרמל בגץ, מנחם ראש־הממשלה, זוכה

 ביום כי משתמע, בכתבה מהנאמר בתל־אביב.
 להתפטר, כוונתו על בגין הודיע שבו הראשון,

 את בשוק־הכרמל והקהל הרוכלים הפגינו
 בראש־המשלה. תמיכתם

 לרגל סגור הכרמל שוק היה יום באותו אך
לקהל. פתוח היה ולא עונתי, ניקיון מבצע

 פרשו ההנמואיס
בינלאומי מאירגח

 הפרט זכויות לשמירת האגודה נציג
 בינלאומי באירגון מחברות פרש בארץ

הומד־סכסואלים. של
 ופירוב לישראל עויינת אווירה הסיבה:

 הכינוס את לקיים האוסטרלי האירגון מצד
בארץ. הבא

חדש מזכיר־מערכת

בגיז במקום מור
 בבנסת מחברותו גם בגץ מנחם יתפטר אם

 מור. דויד חרות איש במקומו יבוא *
 הבונה חברת־בנייה בעל מסביון, יהלומן הוא מור

 בישראל. זאיר של המסחרי והנציג בגדה־המערבית
לוי דויד מאנשי הוא מור

 ממדים חובשים
המילחסה ליקחי
 יטל המילואים ביחידות קרביים חוביטים

 ליקחי את אלה בימים מתרגלים צה״ל
מילחמת־־לבנון.

 במילחמה ארועיס שבדיקת אחרי
 אינם בצה״ל הקרביים החובשים כי הוכיחה״
 החייאה, בפעולות הצורך די מיומנים

 במיסגרת החובשים עכשיו מתורגלים
 אלה, בפעולות שלהם שירורדהמילואים

 שיטפי־דם בעצירת בהנשמה, ומתאמנים
 דם שאיבדו לפצועים עירויים ובהחדרת

רב.

ג1להרצ חיכה בגיז
 פוליטיים בחוגים הרווחות ההשערות אחת

 כוונתו על בגין מנחם הודיע שבו לעיתוי בקשר
 הרצוג. חיים הנשיא, למהלכי נוגעת לפרוש,

 הנשיא שייכנס לאחר עד בגין חיכה זאת, סברה על־פי
 התפטרותו את להגיש רצה לא בגין בירושלים. למישכנו

 גיטה המיליונרית של בחווילתה הנשיא שכן עוד כל
 אחרי השבוע, רק החדש למעונו נכנס הנשיא שרובר.

שקלים. מיליוני 8.5 שעלו שינויים במעון שהוכנסו

ו״צמז נגד באדר
 החירות, תנועת מוותיקי שהוא באדר, יוחנן לשעבר הח״כ י'־*

 וייצמן עזר של החזרתו נגד המרכזיים הפעילים אחד הוא
החרות. תנועת לשורות
 בעניינים וייצמן של עמדותיו כי טוען, באדר

 ״פצצת־זמן״ יהווה והוא ברורות, אינן מדיניים
חרות. בתוך

רביז פרס שלום־בית~
 קרובה מערכת־יחסים יצר הממשלתי המשבר

 חוץ כלפי רביו. ויצחק פרם שימעון בין ביותר
 שרר שלא כפי שיתוף־פעולה, מפגינים הס

מעולם. ביניהם
ידברו לא שהשניים החליטה, העבודה צמרת י

 משותפת הופעה
וליפול לשרו!

 יופיע שרון. אריאל תיק, ללא דדטר
 למילחמת עשור במלאות מיוחדת בעצרת

 הרמטב״ל של לצידו יום־הכיפורים,
איתן. רפאל(.,רפול״) לשעבר.

 יום־הביפורים למחרת תיערך העצרת
 מאורגנת היא בירושלים. או אביב בתל־

 ישראל״, למען צעירים — ״צלי״ל ידי על
 עומדים שבראשה קיצונית, ימנית קבוצה
 התאחדות יושב־ראש לשעבד כץ, ישראל

ורפול. הארצית, הסטודנטים

לחזור ינסה תמיר
 שוב לגשש התחילו תמיר שמואל הפרקליט של מקורביו
 את להחזיר נכונות עכשיו תהיה אם החירות, תנועת בצמרת

מלאה. לפעילות תמיר
 במקום לזבות תהיה תמיר של השאיפה
הבאה. לכנסת בבחירות הליכוד ברשימת

חינמונים
הליכוד בהשראת

 חינמונים לרכוש פועלים לליכוד המקורבים אנשי־עסקים
 פשיטת־רגל. סף על שנמצאים

 סיום. בשלבי נמצא בדרום חינמון בעלי עם משא־ומתן
 ■ אלה. בימים נערך הארץ במרכז חינמון עם משא־ומתן

 החדשים, החינמונים מן כמה מיקרה, בכל
 המיפלגות פירסומי לעבר פזילה מתוך שהוקמו

 להיסגר עלולים המקומיות, לרשויות בבחירות
 האלה. הבחירות יידחו אם בקרוב,

 יאוחדו אם שבוע. מדי רב ־כסף מפסידים חינמונים כמה
 תהיה לכנסת, הבחירות עם המקומיות לרשויות הבחירות
 לרשויות בבחירות גם בעיקרה פוליטית המערכה

ארציים. בעיתונות פירסום יעדיפו והמיפלגות המקומיות,

גוראל על חומר
 חומר אוספים חיפה, עיריית ראש גוראל, אריה של יריביו

 על־ידם, שנעשו ופעולות מקורביו תיפקוד תיפקודו, על
פליליות. לעבירות חשד־כביכול בהם ושיש

מאיים תוסיה־כהז
 הליכוד רשימת מועמד שהוא תוסיה־כהן, שלמה הפרקליט
לעסקני הבהיר בירושלים, לראשות־העירייה בבחירות

ב,,דבר״
 שינוי לחול עומד ״דבר״ ההסתדרות ביומון

 הוותיק העיתונאי מזכיר־המערכת, במערכת.
 הסביר והמועמד לפרוש, עומד אגרס, אליהו
 פריאל. יוסף העיתונאי הוא עתה ביותר

 בקרב התנגדות מעוררת פריאל של מועמדותו
 ימניות הן שעמדותיו הסבורים עיתונאים, כמה
מדי.
 וכך משלהם, איש ימונה כי תובעים, בדבר רפ״י יוצאי

 של מינויו כי הטוענים אחדות־העבודה, יוצאי גם תובעים
 למעשה הוא דבר של כעורך־מישנה פדהצור דויד

חסר־משמעות.

 גד1 התארגמת
ההורים ועד

 ועדי־הורים של ועד־פעולה הוקם בירושלים
 ההורים ועד נגד לפעולה שונים בבתי־ספר

 בהקצבה לקיצוצים הכוונה על־רקע הארצי,
 לבתי־הספר. הממשלתית

 על־ידי ממומן בתי־הספר תלמידי של הארצי ועד־ההורים
 כי טוענים, בירושלים ועדי־ההורים וחברי מישרד־החינוך,

 למישרד־החינוך, נוח שהדבר בשעה רק לפעולה נכנס הוא
צורכ׳־המישרד. לפי פעילותו את ומגביל

בובחאלד נגד מישפט
 שהוגשה בע־מ, מלונות ניהול חברת נגד אזרחית תביעה

ת בתל־אביב, השלום לבית־מישפט פ *  מעסקיו אחד את ו
 בוכוואלד. אריה הבורסה משקיע של בארץ הרשומים
 סחר מימון בנק את תבעו ששון, מתי ושותפו, בוכוואלד

 25מ־ ביותר הנאמדים הפסדים להם גרם שהבנק בטענה,
 בימי מניות לרכוש אותם שאילץ אחרי שקל, מיליון

 השנה. בתחילת נפילת־השערים
 על־ידי נתבעים המלונות בחברת אחר ושותף בוכוואלד

 דחיקת בגין ונזקים פיצויים לתשלום השלישי השותף
מהשותפות. רגליו

 למישטרה תלונה והגשת הבנק, נגד התביעה הוגשה מאז
 מסיור בוכוואלד חזר לא וששון, בוכוואלד נגד הבנק מצד

בחו״ל. ממושך

היה העו^ס
אבל

 זלצר, יששכר(״סאשה״) של מותו על
 רבות שנים במשך עימד אשר
הזה״. ״העולם גיליונות את
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