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וגוונ!■!ף
שרו! אריק
ר עשו■ ט פ ת ה ל

 יכפו אם שיתפטר שרון, אריק של איומו
 איום אינו ועדת־אשר, מסקנות את עליו
סרק.
 את מלקבל להימנע תוכל לא הממשלה כי מאד ייתכן
 שרים, של :ועיסוקיהם רכושם בעניין הוועדה כללי
 על לוותר — יכול או — מוכן אינו אריק ואילו
 אלא ברירה לו תהיה לא זה במיקרו; שלו. החווה

להתפטר.
 של האחרונות כהצהרותיו הרואים יש

 שכא איתות הממשלה, את המביכות שרון,
 לגרום אריק שעלול הצרות על לרמוז

 הממשלה. מן יפרוש אם בגין לממשלת
 מהליכוד, גם לפרוש עשוי הוא זה כמיקרה
 לאומנית־נחלנית אופוזיציה ככנסת ולהוות

כגין. לממשלת קיצונית

ר בירע□ חז תו
ח - קרי א! אי ל

 להחליט מנת על שהוקמה המיוחדת השרים בוועדת
 ואיקרית בירעם הכפרים עקורי חזרת את להתיר אם

 הן שתספק פשרה לקבל הדיעה מתגבשת לכפריהם,
 פן החוששים ■מתנגדיה, את והן החזרה תומכי את
 בארץ. אחרים ערבים כפרים לעקורי תקדים תהווה היא

 חזרתם את להתיר ׳היא המוצעת המשרה
 זאת לעומת אך לכפריהם, בירעם עקורי •טל

 כצורה איקרית. פליטי של שוכם את לדחות
 תהיה לא הוועדה, אנשי מקווים זו,

 אחרים שעקורים תקדים ככחינת ההחלטה
עליו. להסתמר יוכלו

שוף קאפוציי הבי
דו ■וחלף קי פ ת ב

 הבישוף־האסיר של כנסייתו ראשי כי נראה
 החזקתו עם השלימו קאפוצ׳י הילאריון

 לשילטון עלייתה עקם כמאמר, הממושכת
 כי ידיעה הגיעה מלכנון כגין. ממשלת שד
 מירכו שהם דכר לעשות מתכוונים הם

 לקאפוצ׳י. מחליף למנות : כה עד לעשותו
 לא־מכיבר שהופצו בשמועות גם ממש אין כי נראה
 אבו־חצירה, אהרון החדש, שר־הדתות של בשמו
באפשרות להשתמש מתכוון הוא כאילו

 ולהשיג האפיפיור אצל להתקבל כדי
פוליטיים. הישגים אצלו

 עומד ,,ברן״
□ ס ר פ ר ל פ ס

 יום־הכיפורים, מילחמת ■מחדלי על הציבורי הוויכוח
 למילחמה הראשונים בימים המאורעות על ובמייוחד

 ספר ■של הופעתו עם מחדש יתעורר הדרום׳ בחזית
 הנספח אדן, (״ברן״) אברהם האלוף זה בנושא שכתב
 ■בוושינגטון. ישראל בשגרירות הצבאי

 הספר לכתיבת בוושינגטון ■שהותו את ניצל ברן
 תקופה, באותה בוושינגטון מעריב כתב של בעזרתו
שגב. שמואל
 כמה נגד חמורות טענות כלולות כספר

 האלופים :למילחמה ברן של מחכריו
 וישראל גונן שמואל(״גורודיש״) שרון, אריק

 להתלקחות לגרום עשויה הספר הופעת טל.
 ודהשמעת הציכורי הפולמוס של מחודשת

 שלא נוספות חמורות איישיות טענות
כה. עד פורסמו

■ ת כחב־מדיו רו ש ב
ץ חו ה ד- ר ש מ

 על המערערים כאלה קמו אגודת־העיתונאים בחוגי
 להמשיך גולן, מתי הארץ, של המדיני הכתב של זכותו

 ■משרד ובכיסד מדיניים בנושאים בעיתונו ■ולכתוב
 דיין, משד. שר־החוץ, כי ברבים שפורסם אחרי החוץ,

 קולורדו. בדנוור, ישראל כקונסול למנותו מתכוון
 ■דיין בין הדוקה קשרים מסכת לשיאה מגיעה בכך
 דיין של כהונתו מתקופת עוד המתמשכת גולן, לבין

כשר־ד,ביטחון.
 הוקמה גולן מתי שד מינויו לצורך

 קיימת היתה שלא כדנוור, הקונסוליה
 הקמתה כצורך המפקפקים ויש קודם־לכן

 כאיזור. היהודים מיעוט כשל
 פגם יש כי טוענים כאגודת־העתונאים

 מינוי לקכד העומד שאדם ככך אתי
 ידיעות לפרסם ימשיך ממישרד־החוץ

 ה שהפורש ייתכן כמישרד־החוץ. הקשורות
 אגודת־ שד האתיקה לוועדת תוכא

העיתונאים.

ת נכשל שהוא העוכדה רו חי  הקודמות. מ
 הליכוד, רשימת כראש כן־עמי יוצב לא אם

משלו. עצמאית רשימה יקים הוא

ה הוליווד ק פי ט מ ר ס
ד אורי על ל ג

 תהילה שקצר הישראלי, המזלגות״ ״מכופף
 כפרט מונצח להיות עומד עולמיים, ופירסום

 להפקת ■ההכנות הסתיימו כהוליווד הוליוודי.
 ״העל־־טיבעיים״ וכישוריו חייו על פרט

גלד. שד המייוחדים
 והוא שליו הופעות־הראווד, את הפסיק עצמו גלר אורי
 מיליוני על השולט איש־עסקים של חיים אורח מנהל

 150כ־ העולם ■ברחבי ■התפרסמו כה עד דולארים.
 ■ותולדות־חייו ״קסמיו״ באישיותו, העוסקים ספרים

גלר. של

ט ר ס ה ל־ ע ה־ מונ מ - ה
ה על טענות צי טיז ה נציגפולי ר ב ת ח אי ק מרי א

ת כ ש לי עורכי־הדין ב
 נשיא סגן גולדנברג, אמנון עורך־הדין

 לכהונת המועמד שהוא עורכי־הדין, דישכת
 לא אם הליכוד, כממשלת שר־המישפטים

 כהתפטרות איים לממשלה, ד״ש תצטרף
 עורכי■ כדישכת שאירע מה נוכח מתפקידו

 אהוד ח״כ נגד כתלונות הדיון כעת הדין
אולמרט.

 את הלישכד. דחתה לא ■בעיתונות שפורסם למד, בניגוד
 ■רחבעם (מיל.) האלוף שהגישו בתלונות הדיון

 כהן, מני ,הפנתרים־ד,שחורים ומזכיר זאבי (״גאנדי״)
 להדיח וניסיון בלתי־הולמת התנהגות על אולמרט נגד

 עד ■בתלונות הדקון את השעתה הלישפה לעדות-שקר.
 אלה. ■בנושאים דיוניה את ■תסיים שוועדת־הכנסת אחרי

 נראה בתלונות זה״ ״בשלב לדון הלישכה של סירובה
 ולא־ענייניים, פוליטיים מטעמים כנובע מחבריה לכמה

 ולהתפטר מסקנות להסיק גולדנברג איים זה רקע על
 את ■החג בערב כינס גולדנברג בלישכה. מתפקידו

 החלטה תקבל שזו ויוצע הלישכה, של זעדת־האתיקה
 הל״שכה. החלטת על במחאה קולקטיבית התפטרות ■של

 עורך־הדין גאנדי, של פרקליטו פנה כינתיים
 שיגיש כדי המדינה, לפרקליט גם כספי רם

 ללישכת אולמרט נגד רישמית תלונה
 של הירושלמי הסניף גם עורכי־הדין.

 בהתנהגותו לדון כדי להתכנס עומד הלישכה
הסניף. חכר שהוא ■אולמרט ח״כ של

 ■רוץ בן־עמי
ת שו א ר נתניה ל

 רבות שנים במשך בעבר שהיה מי בן־עמי, עובד
 המוניציפאליות בבחירות יתמודד נתניה, עיריית ראש

 ראשות־העיר את לכבוש לשוב מטרה מתוך הקרובות
 שנה. 72 לו שמלאו למרות וזאת

 את להציב נטייה אין בנתניה הליכוד כהוגי
לאור כיחוד הרשימה, כראש כן־עמי

הר לאורי זו
 זוהר,' אורי וכמאי־הקולנוע הכדרן

 עשוי ושומר־מיצוות, דתי יהודי שהפך
כ הקרובה האקדמאית כשנה לשמש
ה למדעי בפקולטה המניין מן מרצה
 למרות כר־אילן. באוניברסיטת יהדות
 תוענק אקדמאי תואר כעל אינו שזוהר

 1שה מגמה .מתוך מרצה מישרת לו
בהנחייתו שייערכו והשיחות דיונים

£ 6 3 ,חזרה6  ויביאו קהל ימשכו
מהתלמידים. חלק של בתשובה״

 מישרת יקכל שזוהר הנמנע מן לא
כ תל־אביב, באוניברסיטת גם מרצה

 כנושא המו״מ היהדות. ללימודי חוג
 עומד זאת כעיקבות הסתיים. טרם זה

 הטלוויזיה מתוכנית גם לפרוש זוהר
 את ינחה כמקומו שלי״, הסוד ״זה

צפיר. טוביה החקיין כעתיד התוכנית

 על כממונה רבות שנים במשך שכיהן ■מי ■בירגר, זאב
■ובתוקף בפישרד־המיסחר־וד,תעשייה הישראלי הסרט

ה פ ר ש ה נ ל א ה
ל ל ש ח

 דן קיבוץ ליד דן, תל של האלה עץ
 כליל ונשרף כאש על׳ה העליון, כגליל

מנקו אחת היה העץ שעכר. כשבוע
 ודורות כארץ, הידועות הציון דות

 אחד היה הוא בצילו. גדלו שלמים
 כארץ כיותר העתיקים האלה מעצי

 של רכות כמאות גילו את ומעריכים
שנים.

מ כתוצאה נדלק העץ כי נראה
 מככי• מאמצי סיגריה. כדל זריקת
ש הדליקה את לככות מהאיזור האש

 והאלה כתוהו, עלו העץ כגזע פשטה
כליל. נשרפה

₪ן( 4₪ ₪ ₪ )

 זרות יד,סרטה חברות עם ■בקשרים עמד זד, תפקידו
 מההטבות לחנות ■שביקשו קולנועיות וסוכנויות
 מונח בארץ, סרטים המפיקות זרות לחברות הנותנות

 אמריקאית. בחברה בכיר כעובד
 סוכנות של מיוחד כנציג מונה כירגר

 שהיא איי־סי־אם, והספרים, הקולנוע
 הוא תפקידו כתחומה. כעולם מהגדולות

 והוא בפאריס החכרה סניף את להקים
 כנראה יצטרך כישראל, גם כנציגה ישמיט
עמד. שבראשו המוסד עם כקשר לעמוד

מנכ״ד ימונה מר־ח״ים
ה ד ר מיש שיי התע

 מישרד־ מנכ״ל של הקרובה פרישתו עם
 ימונה מנדלכאום, משה המיסחר־והתעשייה

כמקומו. מר-חיים עמוס למנכ״ל המישנה
 המי׳שרד ■של המימון לנושא חיום אחראי .מר־חיים

 האוניברסיטה בוגר הוא ■ההשקעות. ■למרכז וכן
במהירות. המיישרד בתוך וצמח בכלכלה, העיברית

טו א ל ישקיע פ
ט ק ר א מ ר פ הי פ

 עומד שרון שמואל-פלאטו חכר־הכנסת
 ל״י מיליון 30כ־ של סכום להשקיע

 מככר לא שהוקם חיפאי כהיפרמארקט
פוסט. הצ׳ק כצומת
 שמחירייו ■חדש קמעונאי קניות במרכז הוא המדובר
 בעיר. ■הנמכרים המצרכים ממחירי 207בנ*ס נמוכים
 פלאטו את לשכנע הצליחו הקניות ■מרכז מקימי

כשותף. ■אליהם להצטרף עומד והוא העיסקה בכדאיות
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