
בבזרעגז ד? כו בל■ ה היו 1■ מה
טוטו! יהיה

״10 בעמודים שמדובר למרות
 מהמי־ להסיק ניתן במידגם, רק 11

ברורות: מסקנות כמה שאל
ם קיי ק גרעין במרכז •

מסי רובו התוכנית. נגד שיח
 מסיבות חלקו אידיאולוגיות, בות

אישיות. או כיתתיות
ק ל ח מ בלתי־מבוטל •

 החליט טרם המרכז חברי
ה בתנאים לכן, להצביע. כיצד

 של הסופית לעמדתו תהיה קיימים,
לג מכריעה השפעה לוי דויד השר

המרכז. הכרעת בי
 שמונחים מי במחנהו יש אמנם

 אידיאולוגיים־ שיקולים על־ידי
״חיי גם יש אך לכאן, או לכאן נטו,
 והם למוצא־פיו, הממתינים לים״

לשון־המאזניים. כנראה
 התוכנית על ההצבעה •
 וחוצה אידיאולוגית, היא
 המסורתית ההשתייכות את

 קווי-החלוקה הישנים. למחנות
 של מהקווים שונים 1989 מאי של

 המפוצ־ (ועידת־חרות 1986 מרם
 ל־ (הבחירות 1988 יוני ושל צת),

 . קווים הם אלה ולשביעיות). פאנל
 את החוצים אידיאולוגיים, חדשים,
 יש זאת עם המסורתיים. המחנות

האידי להרכב מיוחדים מאפיינים
בתנועה. מחנה כל של אולוגי

 יתמוך שמיר־ארנס מחנה
מ ראש״הממשלה, בעמדת ברובו

וא לראש־הממשלה נאמנות תוך
 האידיאולוגית. ובנאמנותו בו מון
לתוכ יתנגד זה ממחנה מיעוט אך
המת המרכז חברי למשל, — נית

 של ותומכיהם בשטחים, גוררים
איתן. ומיכאל הנגבי צחי הח״כים

 ההומוגני הוא שרון מחנה
 יצביע ככולו רובו בהצבעתו. ביותר

 שרון תומכי שכן התוכנית, נגד
הלי של הימני הסמן את מהווים

כוד.
ההט המחנה הוא לוי מחנה

 אידיאולוגית מבחינה ביותר רוגני
 יונים בו יש ניצים, בו יש בליכוד.

 עמדת לפי שיצביעו מי בו ויש
ראש־המחנה.

ה נגד רוב צפוי כליברלים
הח הציר סביב שיתלכד תוכנית,

תו מודעי־שריר. — המתהווה דש
 יותר, המעטים וניסית פת מכי

התוכנית. בעד ברובם יצביעו

אפשריות: התנתחוות 9
 השר את למשוך יצליח שמיר •

 כלשהי(למשל הבטחה תמורת לוי,
קב בתהליך עתידית שותפות —
 המדיניות), וקביעת ההחלטות לת

 צעד בתוכנית. התומכים למחנה
 שמיר של ניצחונו את יבטיח כזה

במרכז.
 ויקים בהתנגדותו, יתמיד לוי •
 שרון, השרים עם משותפת חזית

האחרים. ומתנגדי־התוכנית מודעי

 הרוגז רקע על מהאיום, בו חוזר מיר
שמר מחברי־המרכז(כפי רבים של
איו מחבבים שאינם המישאל), אה

מים.
 המחנות, שני בין חזיתי עימות
 בכוחם, יותר או פחות השקולים

מרעי להתפתחויות להביא עשוי
 שרון־לוי־ ניצחון של במיקרה שות,

 חידוש הממשלה, פיצוץ מודעי:
 ובמערך, בליכוד מילחמת־הירושה

 חדשות. לבחירות הליכה אף ואולי
הפחות־סבירה. היא זו אפשרות אך

 ינסה המרכז כינוס •לקראת
כל לנוסחת־הסכמה להגיע שמיר
 ב־ הפנימית האופוזיציה עם שהי

מיפלגתו.
מיזרח־ תושבי הוצאת למשל:

 )7 מעמוד (המשך
כנק ערבית מכונית שמשת ניפץ
מה.

 למישמר־הג־ יסייעו טייסים •
בצפון. שריפות־יער באיתור בול

ה ההצתות מן שחלק הוא (החשד
לאומ רקע ״על בזדון, נעשו אלה
ד״.)

 כצ־ ברל לזכר מצבה חוללה •
 הידיעה (בנוף בן־שמן. ביער נלסון
 נעשה שהמעשה חשד שיש נאמר
לאומד״.) רקע ״על

מתעור היתה לא בגין ״אצל •
 אריה עם מחלוקת״(ראיון כל רת

 בעיקבות בליכוד המרד על נאור
בשטחים). תוכנית־הבחיחת

נוס פגישה קבעו ולוי שמיר •
 ראש־הממ־ של שובו עם מיד פת

(בדל). מאירופה. שלה

מתנחלים.
 כד 22 על נוסף שתיים. ועוד

 באופן העיתון דיבר אלה, תרות
 הבורסה בסין, המהפכה על גם שולי

והספורט.
דברים: שני עור קרו יום באותו

ה תח  עמוס נגד חקירה •נפ
 נגד חריפה כתבה כתב כי על קינן,
 בהחלטה שקבע בנאי, שופט אותו

 על־ידי בקבוק־תבערה זריקת כי
 לזריקת רומה אינה ערבי על יהודי

 על ערבי על־ידי בקבוק־תבערה
יהודי.
מא הנהנה אמנסט׳, האירגון •
כו בעולם בלתי־מעורערת מינות

 בשטחים צה״ל חיילי כי הודיע לו,
 להורג ערבים מוציאים הכבושים

מישפט. בלי
על- מזריקת־אבן נהרג ערבי •

 במצב שמיר יימצא כזה במיקרה
 להיות יכול ההתפטרות איום קשה.

 מכיוון — רבים אצל מוחשי שיקול
 אובדן סכנת את בחובו טומן שהוא

שש־ לכר סימנים יש אך השילטון.

רותחת ״מןגודת־־זאב״
בליכוד: סופשבוע יומן

 צעירי יו״ר פדינץ, מיכאל :18/5 ה', יום ,19.00 •
 של הצעירים ראשי את בגיתו מכנס גתל-אביג, הליכוד
 כינוס-חרום ומתכנן תל־אכיג מרחב סניפי מכל הליכוד

 רבץ פיטורי האינתיפאדה, לחיסול בקריאה ,30/5ל־ ארצי
שמיר. לתוכנית והתנגדות

 לארו־ מגיע שרון אריאל השר :18/5 ה', יום ,20.00 •
לכנ קליינר מיכאל ח״כ של היכנסו לכבוד חגיגית חת-ערב

 המדינית התוכנית על למיתקפה לבימה אותה והופך סת,
שמיר. של

 ארץ־ישראל" ״חזית הנהלת :19/5 ו', יום ,12.00•
 לשיכ- אירגונית לפעול להתחיל כדי במצודת־זאב מתכנסת

 ישיבת לקראת שמיר, לתוכנית להתנגד חברי־המרכז נוע
המרכז.

 חברי- וסטודנטים צעירים :21/5 א', יום ,08.00 •
 בעת בירושלים ראש״הממשלה מישרד מול מפגינים הליכוד
״כיש עקב להתפטר, ולרבין לו וקוראים הממשלה, ישיבת

האינתיפאדה". בחיסול לונם

עוברים! איך
 בבחירות, מההשתתפות ירושלים

 בינלאומי לפיקוח התנגדות או
עליהן.

התוכ ביצוע את יתנה המרכז
 הישג יהיה וזה אלה, בסעיפים נית

 צעד אך למחנודהמתנגדים. סימלי
 התוכנית את להכשיל עלול כזה

 לדרך, שיצאה לפני עוד המדינית
 כזה צעד ינקוט ששמיר סביר ולכן

 ברירה. כל לו תהיה לא אם רק
★ ★ ★

קרב. אלי ששים ומודעי שרון
מתלבט. עדיין לוי

 המרכז שכינוס נראה בינתיים
 (יוני). הבא החודש לאמצע נדחה

 יכו־ את להוכיח זמן די יש לשמיר
 ואת שלו, המפורסמת לת־התימרון

ב שהוא ומשול״ מלאכת־ה״הפרד
בה. קיא

 רוצים אינם הליכוד חברי רוב
ו מילחמת־המחנות, בחידוש היום
 שיכונס שעד בהחלט סביר לכן

 להסכמה הצדדים יגיעו — המרכז
 טריזיבין להכניס יצליח ששמיר (או

 חומר־הנ־ את שתנטרל מתנגדים),
 במצודת־ אלה בימים המפוזר פץ

זאב.
₪ סער(סרצ׳נסקי) ן1גידע
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פרו בכנס לברן תא״ל(מיל׳) •
בירוש הימין מן ומרצים פסורים

 פלסטינית מדינה ״הקמת לים:
 וההרתעה המודיעין ממערך תגרע

מרינת־ישראל.״ של
ה על ישראלי־פלסטיגי שיח •

האינ של הפסיכולוגיות השפעות
תיפאדה.

להיפ עומד לווינגר מישפט •
 בהריגת הואשם (לוויננר הבוקר. תח

נדחה.) המישפט בחברון. ערבי
 החמא״ס תנועת של 37 כרוז •
שהע לרצועה, ״השבח הופץ: שלא
הנאציים.״ מהחיילים שניים לימה
 מחברי שניים לפטר תביעה •

 בשל בבקה־אל־ע׳רביה המועצה
עבירות־ביטחון.

ננ לא בנאי המחוזי השופט •
 עירע־ המדינה פרקליטות אולם זף,
 החליט בנאי — החלטתו על רה

 שהשליך ממן, מיכאל את לשחרר
ערבי. רכב על בקבוק־תבערה
וקצי מיצנע האלוף ובשוליים:

 ה־ של מיוחד מקונצרט ייהנו ניו
 שהחליטה הפילהרמונית, תיזמורת

הכי להמשך תרומתה את לתרום
 בביק־ קונצרט עריכת על־ידי בוש,
וה הצבא בין להידוק־היחסים עה,

 אשקלון־קריית־ בכביש יהודים ,יד
גת.

האינתיפאדה
חמאס לצעוק

 טיפחו השילטונות
 את שנים במשך

 התנועה
האיסראמית.

 את עצרו השבוע
מנהיגה.

הפלס בהתקוממות במילחמתו
מכי ריק. בחלל צה״ל פועל טינית,

 נאלץ ממשלתית, מדיניות שאין וון
 זה סותרים ומעשיו לאלתר, צה״ל

זה. את
 בפעולה השבוע הודגם' הדבר

 זרועות־הביטחון: של דראמתית
וב חמא״ס, פעילי 150 של מעצרם
 השייח׳ הנערץ, מנהיגם ראשם

 יחד יאסין. אחמד קטוע־הרגליים,
 מחמוד הד״ר סגנו, גם נעצר עימו

ל־ באחרונה רק שהוזמן אל־זהאר,
2699 הזה העולם


