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 בדיברלים רוב
איחוד נגד

 הליברלית במיפלגה הליכוד איחוד מתנגדי
 שני־שלישים של חתימות לאסון! הצליחו
לאיחוד. המתנגדים התנועה, מרכז מחברי

 למנוע אישית יפעל הוא ארצה, שר־האוצר של בשובו מייד
 על מסתמר כשהוא הליכוד, איחוד על המגעים המשך את

לכך. המתנגד הרוב

אוצר־כלכדה סולחה
 של בלישכתו יתייצבו הקרוב השישי ביום

 במטרה והכלכלה, האוצר שרי ראש־הממשלה
 והשרים המישרדים שני בין לסיכסוך קץ לשים

שבראשם.
 מודעי יצחק על התקפה שכל ליעקובי, יסביר פרס שימעון

הפסקת־ על להכריז עליו ולכן העבודה, במיפלגת תפגע

 של ההתפטרות לאיומי בביטול מתייחם פרם
 ושינוי סמכויות הרחבת הדורש יעקובי,

 להישארותו כתנאי הכלכלית, במדיניות
בממשלה.

הנוצרים לצד הרוסים
 והפלאנגות. הסובייטים בין היחסים מתהדקים

 עוזר של בהשתתפותו ניתן לכך רישמי אישור
 של במסיבה בלבנון הסובייטי הצבאי הנספח

הלבנוניים. הכוחות

 לדרישתו דעת־קהל בהכנת מלמד החל בינתיים
 הוא מתנחלים לפני המפד״ל. של הימני באגן!

 להקמת שלו הרבה הכספית העזרה על מתגאה
ההתנחלויות.

למפד״ל? תמ״י
 סיעת תסתפח מיפלגתי גוש לאיזה השאלה, סביב הטוטו
 בשיא במיזנוךהכנסת דובר השבוע בעיצומו. עדיין תמ״י,

 המפד״ל, וצעירי אבו־חצירא אהרון בין מגעים על הרצינות
לתנועה. שיבתו בדבר

 בן־ציון בתנועה, 2 מם׳ מועמד תומך זה בצעד
 עדות־ נושא את ירכז שהוא לו, הובטח רובין.

הדתית. במיפלגה המיזרח

האיגודים נגד המזב״ל
 העבודה מיפלגת של הבכירים במוסדות

 כמה של מכוונתם עמוקה דאגה שוררת
 אל־ רשימה להקים מיקצועיים איגודים

 הקרובות בבחירות שתתמודד מיפלגתית,
 בעיקר לנגוס עשויה כזו רשימה להסתדרות.

המערך. של בכוחו
 עליהם יופעלו האיגודים נגד במערכה הראשון בשלב

 רעיון על לוותר המזכ״ל, מלישכת בעיקר לחצים,
 השלב נגדם ייפתח ייכשל, זה מאמץ אם ההתמודדות.

 כדי כ״מיוחסים״, אותם להציג שינסה מסע־השמצה, השני:
 בעיקר יוטל זה תפקיד האחרים. העובדים את נגדם להסית

עסקני־מפ״ם. על

 ממי מגע
בבית־הכלא

 יטפל שבהם הראשונים הנושאים אחד
 שירות של החדש הנציב סוויסה, רפי

בנצי המתגבש רעיון הוא בתי־הסוהר,
 להתרועע אפשרות לאסירים להעניק בות,

 או נשותיהם עם ביחידות לפעם מפעם
חברותיהם.

 של טבלת־דירוג יכינו בנציבות
 לביטחץ שלהם הסיבון מידת לפי אסירים

 זכאי יהיה מי ייקבע ולפיה בית-הכלא,
האינטימיים. למיפגשים

ביטאזן־רק״ח

הכחנת ער תם!
 מלון בבניית שהושקעו הדולר מיליון 60

 למיליונר השייך בהרצליה, החדש ״דניאל״
 לנושא יהפכו תמן, ליאון היהודי־הסודאני

 כל אם לדעת יבקשו סקרנים מלונאים ציבורי.
 שחלקו או תמן, של מכיסו השקעה הוא הכסף

 ממשלתית. מתמיכה בא
 תדמית לעצמו לבנות מבקש גאון, ניסים של גיסו תמן,

 בכל להדגיש נוהגים יועציו אך לגאון. קשר ללא עצמאית,
 לנשיא״המדינה, להם שיש המישפחתי הקשר את הזדמנות

הרצוג. חיים
באנגלית. שהופיע ניהוויו, עיתונו, את תמן סגר באחרונה

 המתנחלים
מלבנן! ברחו

ל סמוך מבונית־התופת התפוצצות
 קבוצת של רעיון באיבו סיכלה מטולה

 בקרוב לבצע המערבית מהגדה מתנחלים
 צפונית עיון, בעמק הפגנתית התנחלות
לבנת• שטח בתוך למטולה,

 המקום: על להבריז רצו המתנחלים
״.1 מם׳ הלבנון ״ארז התנחלות

 זרע המקום באותו השיעי הפיגוע
 החליטה והקבוצה היוזמים, בלב בהלה
הרעיון. על לוותר

דאגה
הייצוא במכון

 הדליק הישראלי שבוע-האופנה של הפיאסקו
 גוט רמי ״מכון־הייצוא״, ראשי אצל אדום אור
מטלון. ויעל
 לשבוע־ יהיו דומות שתוצאות חושש הייצוא מכון

בחופשת־הפסח. שייערך התכשיט,

בעליה חרד תעריפי
 את להעלות עומדת הלאומית, התעופה חברת על, אל

 כמה לפני באירופה. ליעדים המוזלות הטיסות מחירי
 ,כדי בלתי־ריאלית, לרמה התעריפים הורדו חודשים
 מעוף, מהן, אחת הפרטיות. הצ׳רטרים בחברות להילחם

הרגל. את פשטה

במצור האמריקאים
 בשבועות נערכים ביותר בכיר בדרג דיונים

 ישראל של מישרדי-החוץ בין האחרונים
 מיבנה אבטחת בעניין וארצות־הברית,

 עד בתל-אביב, ארצות-הברית שגרירות
 בארץ. אחר למקום להעברתה

 שלצד הכבישים שקיטעי דורשים, האמריקאים
 ייסגרו ובטיילת, הירקון ברחוב השגרירות,

אזרחיים. כלי-רכב לתנועת
 עורקי־תחבורה בשני שהמדובר י, הס- מישרד־החוץ

 פרטית לתחבורה מהם קטע וסגירת בתל־אביב חשובים
העיר. לסתימת תגרום

הגולן את מספח
 הערבית, בשפה ביטאון־רק״ח ״אל־איתיחאד״,

 רמת-הגוין של בסיפוחה למעשה, הכיר,
לישראל.

 האחרון בגיליונו מסר הוא חדשים, מנויים מיבצע במיסגרת
 בכל המנויים מיספר ועל שלו ההפצה מחוזות על פרטים

 רמת־ של שמה גם מופיע המחוזות שמונת בין מהם. אחד
 שמה בלבד. הירוק הקו בתחומי הם המחוזות יתר הגולן.

 מופיע אינו היא, אף שסופחה המיזרחית, ירושלים של
ברשימה.

 בשיטת- היא תפוצתו כל שכמעט לביטאון,
 קבועים. קונים 3538 לטענתו, יש, המנויים,

שיבעה. לו יש בגולן

תיק־אוזן
לפרקליטות־דרום

 אוזן, אהרון לשעבר השר נגד תיק־החקירה
 בן חובב, נתן מידידו שוחד לקבלת בחשד
 לטיפול באחרונה הועבר הארץ, בצפון מושב

הדרום. מחוז פרקליטות
 לדין. יועמד אוזן אם סופית יכריע גם בתיק שיטפל מי

 הועבר שלדרום כד על התמרמרות יש המדינה בפרקליטות
 במושב מתגורר שאוזן מפני רק לשם, שייך שאינו תיק

הארץ. בצפון נעשתה עצמה העבירה גילת.

תיק רוצה מלמד
 מפעיל לשעבר, המפד״ל ח״ב מלמד, אברהם
 כשר במינויו שתתמוך במפד״ל, שדולה

 לפרוש שהבטיח בורג, יוסף הד״ר של במקומו
הקרוב. בחורן? מהממשלה

 הסיעה באותה חבר שהוא בכך צעדו את מנמק מלמד
 בקבלת עדיפות לו יש ולכן בממשלה, מייצגה שבורג

אחרות. מסיעות מועמדים פני על התפקיד,

 - אלו! יגאל ב!
בדרום־אפריקה

 דד אלון? של בגו אלץ, (״יפתי״) יפתח
 עומדים (.ענתו״), ענת ואשתו פלמ״ח,
 בדרום־אם־ הקרובות בשנתיים לחיות
 וגרא* במאייר עבודה מצא יפתי ריקה.
הגיזענית. במדינה בעיתון סיקאי

 הרופאים בוררות
שני לשלב

 בראש אלה. בימים החל בבוררות־הרופאים ב׳ שלב
 ועבר כללי מבנק שפרש שוהם, דויד עומד הבוררות
 אך בתאונת־דרכים, נפצע הוא מכבר לא פרטיים. לעסקים
 הציבורית. עבודתו את ממנו מונעת אינה הפציעה
 חלק לוקח אינו זוהר, אלי המישפטן הרופאים, פרקליט

 של החוקית בבחינה כרגע עוסק הוא בבוררות. פעיל
החוץ־רחמית. ההפריה שאלת

מעמד מחפש גפני
 מניות־הבנקים, ויסות חקירת התחלת מועד שקרב ככל

 הרלוונטית בתקופה ציבורית. מישרה גפני ארנון מחפש
 כללי. בנק מנכ״ל הוא ועתה ישראל בנק נגיד היה הוא

 עוזי — מפ״אי של הירושלמית הקבוצה בעזרת היום,
 ייצוגי תפקיד לקבל מקווה הוא — סיוון ועמירם ברעם
נכבד.

ב,,יחד״ חילופים
 מועצת־התנועה מתפקידו. התפטר יחד, מזכ״ל קירר, פול

 מרמת־ ,פניני גד רואה״החשבון את החמישי ביום תבחר
כמחליפו. השרון,

 בסיעה, נוספים פרסונאליים שינויים צפויים
 מאוכזבים שהם שיטענו פורשים של בעיקר
וייצמן. עזר של וממהלכיו ממנה

יישאר? בן־מאיר
 את למנוע מתארגנים מיפלגת־העבודה של תל־אביב במחוז

 ראש מקום כממלא מתפקידו בן־מאיר דב התפטרות
 כפל־התפקידים. בגלל תל־אביב, עיריית
 של שבמקומו היא, המיפלגה ראשי לפני שתושמע הטענה

 יחסי־ שעל־פי משום ראש־עירייה, סגן יבוא לא בן־מאיר
 ושמונה לליכוד מנדטים 14 — העירייה במועצת הכוחות
 בן־מאיר של למחליפו לדרוש יהיה אי־אפשר — לעבודה
בכיר. תפקיד

 לדרוש חרות אנשי מתכוננים בן־מאיר, יעזוב אם בינתיים,
מקומו. את


