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 ייאלץ כץ, ישראל הרווחה־והעס־דה, שר
 במגעים סוכם כך על — מהממשלה לפרוש

הקואליציה. גורמי כץ השבוע שנערכו
 המפד״ל תביעת על ויתר בורג יוסף שר־הפנים

 לעומת ראש־הממשלה. סגן תואר ידין מייגאל שישלל
 הדמוקרטית התנועה שרי שמספר כך על עמד זאת

 הרווחה ומישרד יתפטר שבץ סוכם לשניים. יצומצם
 ראש־הממשלה. כסגן תפקידו בתוקף לידין יימסר

 התעשיה תיק לאיוש כקשר החלטה
 מבקש רא׳גדהממשלה נפלה. טרם והמסחר

 מרידוד. יעקב את לתפקיד למנות
 התבקש מסועפים עסקים בעל הוא ומרידור מאחר אולם

 ניתן אם חוות־דעת למסור לממשלה היועץ־המישפטי
 היועץ־המישפטי להכרעת עד זה. לתפקיד למנותו

זה. בתיק בגין יחזיק

ח לוי דויד צ רו
התחבורה! תיק את

 מאחרי־־הקלעים פועל לוי דויד שר־הקליטה
 התיק להחלפת תמיכה לגייס כדי כמכדשלה,
 את לקבל מבקש לוי שבידיו. הממשלתי

 מאז שהתפנה והתיקשורת, התחבורה תיק
 מופקד ושעליו עמית מאיר של התפטרותו

 כגץ. מנחם ראש־הממשלה עתה
 התיקשורת, עובדי עם הסיכסוך בפתרון הצלחתו אחרי
סיכוייו. גברו

 להעלות הליברלים שרי את דווקא לשכנע מבקש לוי
 מישרד־ את לבטל יהיה שניתן בטענה זו, הצעה

 ולהעביר דולצ׳ין, אריה בזמנו שתבע כפי הקליטה,
היהודית. הסוכנות לידי הקליטה ענייני כל את

ה א פ ק ת הו כני תו ה
ה דעוינו■ בנ וגה״ד מי

 עוזר תיכנן אותה צה״ל, מיבנה לשינוי התוכנית
למעשה. נגנזה טל, ישראל (מיל.) אלוף שר־הביטחון

 החלטה לקבלת להתערב שר־הביטחון נקרא כאשר
 במיכללה לדיון התוכנית את להעביר החליט הוא

אחרי ייערך שהדיון הבטיח תחילה לביטחון־לאומי.

ההתפוצצות!
ת רו ת ־ בביי אונ ת

ב למעשה, התנצלו, אש״ף אנשי
שהש הטענה על זרים, כתבים אוזני
 ״שירותי־ פוצצו כאילו בשעתם, מיעו

 וישראל״ ארצות־הכרית של הכיץ
כ יושביו. על בביירות, כית־קומות
 בני־ למאה קרוב נהרגו התפוצצות

אדם.
ב המקובלת, הריעה גם הופרכה

 של פעולה ההתפוצצות היתה אילו
 פורש, אירגון-רסיס נגד פתח אירגון

בניין. כאותו שבנה שמיפקדתו
 הארגון כי העלתה, אש״וז חקירת

 כמות הבניין כמרתה איחסן הפורש
 וחומרי-נפץ. תחמושת של עצומה
 את כמקום לארח נהג המקום שומר
 לתה. מים פרימוס על ולהרתיח ידידיו

ההתפוצ את שגרם הוא הפרימוס,
צות.

 שיש החליט הוועידה אחרי ואילו קמם־דייוויד ועידת
 התוכנית ירדה למעשה כך בשנה. הדיון את לדחות

צה״ל. של מסדר־היום
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 המישפטנים בחוגי השבוע הושמעה רבה תרעומת
 ראש־הממשלה של פנייתו נוכח בארץ, הבכירים

 זוסמן, יואל העליון, בית־המישפט לנשיא בגין מנחם
 להצטרף ברק אהרון פרופסור לשופט־העליון שיתיר

 בוושינגטון, השלום חוזה על למו״מ ישראל למישלחת
 משופטי כמה ובהם מישפטנים, כיועץ־מישפטי.

 היא כזאת פנייה כי טענו העליון, בית־המישפט
 השופטת, הרשות אצל המבצעת הרשות של התערבות

 דמוקרטית. במדינה מקום לה ואין
 כשר־ כגין של פנייתו פגעה אישי באופן

 כי קיווה תמיר תמיר. שמואל המישפטים
 יהיה לשופט־עליון ברק של מינויו אחרי

 המומחה לתפקיד הטבעי המועמד הוא
 לשיחות ויצורף הממשלה של המישפטי
 להיענות סירב בגין אולם וושינגטון,

 לבך. כקשר אליו שהופנו לרמזים
 ידין, ייגאל הפרופסור סגנו, של פנייה דחה גם בגין

 על תמיהה הביעו במישרד־המישפטים זה. בנושא
 היועץ־ את לפחות למישלחת לצרף ביקש לא שבגין

 מומחה שהוא זמיר, יצחק הפרופסור החדש, המישפטי
 משתתף תפקידו ושבתוקף מברק נופל שאינו מישפטי

 פרטי נדונים שבהן אלה כולל הממשלה, בישיבות
השלום. הסכם

 עד״ן ־ ברן
ת רו שי צהייד ב

 מפקד שהיה מי אדן, (״כרן״) אברהם האלוף
 יום־ כמילחמת הדרום כחזית אוגדה

 הצבאי הנספה ואהר־כך הכיפורים
 טרם בוושינגטון, ישראל כשגרירות
 מצה״ל. רשמי כאופן השתחרר

 רשאי ולמעשה שיחרור, בחופשת עדיין נמצא הוא
 כחודש עוד אלוף דרגות ולענוד צה״ל מדי את ללבוש

 באמצעי־ שהופיעו לפירסומים בניגוד זאת — ימים
 אלוף־מיל. הוא כאילו שעבר, בשבוע התיקשורת

 המנחה על־ידי שרואיין בעת מילואים, כאלוף הוצג ברן
 שבה כותרת, עלי הטלוויזיה בתוכנית אגמון יעקוב

 שרון אריק גונן, שמואל האלופים את בחריפות תקף
 כי נראה במילחמה. תיפקודם צורת על טל, וישראל

 שכן מצה״ל, השתחרר שכפר כמי להופיע ביקש הוא
 על אסורה שהשמיע, אלה מסוג ביקורת, דברי השמעת
 מצה״ל. השתחררו שטרם קצינים

 למרות :הטלוויזיוני בראיון דיו הובהר שלא נוסף פרט
 תקופה — בחופשה וחצי חודשיים מזה נמצא שהוא

 טרם — האזרחיים בחיים עתידו את לחפש ניסה בה
 כשיפשוט הולמת. תעסוקה הצעת אדן האלוף קיבל

מחוסר־עבודה. עצמו את למצוא עלול הוא מדיו את

ם:6ו עד מוטה  שלו
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 (״מוטה״) מרדכי (מיל.) רב־אלוף לשעבר, הרמטכ״ל

 של השלום הסכמי על ביותר חריפה בהתקפה יצא גור,
 :מוטה אותם כינה בגין מנחם עם בשיחה קמם־דייוויד.

מדיני.״ ״יום־כיפור
 : מוטה הטיח וייצמן עזר שר-הכיטחון כלפי

 ,המדינה שד כלפור תהיה ״אתה
הפלסטינית.״

 עדים שהיד לאלה וייצמן עזר של תגובתו
 דנו יש עכשיו תדאגו. אל ״חכרה :לשיחה

 עדיו.״ לסמוך שאפשר רמטב״ל
 רב־אלוף של שכמו על וייצמן טפח הפגנתי ובאופן

איתן. (״רפול״) רפאל

ת צו צ תרו  1י3 ה
ד״עו י1ד3

 נערכת לשינוי הדמוקרטית התנועה פלגי שני בקרב
 אחר לגשש במטרה התרוצצות, האחרונים בימים

 במגעים חדשה. מיפלגתית היערכות של אפשרויות
 ובינם עצמם, לבין לשעבר ד״ש אנשי בין המתנהלים

 אפשרויות מועלות אחרות, מיפלגות אנשי לבין
:שונות

 המרכז אנשי כל שיבת של אפשרות •
נוף ועקיבא תמיר משמואל — לשעבר החופשי

 ואליעזר אולמרם לאהוד ועד הדמוקרטית שבתנועה
 להבטיח במטרה החרות, לתנועת — שבלע״ם שוסטק
 במיפלגתו. יותר רחבה חזית־תמיכה לבגין

פלגי שני שד איחוד־מחדש שד אפשרות •
 מצד תמיר שמואל — השוליים קבוצות ללא ״ש ד

 שהם מסקנה מתוך — שני מצד עמית ומאיר אחד
 ידין מקורבי בד״ש. המישקל שיווי את שעירערו

 עוד אין קמפ־דייוויד, הסכמי אחרי עתה, כי טוענים
שינוי. אנשי לבין בינם רעיונית מחלוקת

פוד ד טו מו ח  י
ח מן א א״כ
 לספרד השבוע יוצא טופול חיים הישראלי השחקן

 האמריקאית הקולנועית בהפקה שם להשתתף כדי
 אייכמן אדולף חטיפת על הראל איסר של ספרו עפ״י

 שד הראשי התפקיד את כסרט יגלם טופול גריבאלדי. ברחוב הבית —
 אייכמן את שלכד שירותי-הכיטחון אייט

לישראל. העברתו עד עדיו ושמר

ה ר ח די ר מו ה ס ר  די
ב׳ עו חו ימית ד

 הבטחה קיבלו כבר שבפיתחת־רפיח ימית העיר תושבי
 בארץ מקום בכל דירה יקבל מהם אחד כל כי רשמית,

בתיהם את לנטוש כשיאלצו להתגורר, ייבחר שבו

בי ר קו  *ין3 מ
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 של לישננתו מאנשי שלושה לפחות 1
 מזמנם הדק מקדישים ראש-הממשלה,

 ואיסוף מפורטים יומנים לכתיבת
 בגין מנחם של כהונתו ימי עד חומר

 מכותבי שניים בעוד כראש-ממשלה.
 זאת עדשים הם כי טוענים היומנים

 שהשלישי נראה ההיסטוריה״, ״למען
ש ספר בכתיבת כפועל כבר עוסק

 לשלום כמשא-והמתן כעיקר יתרכז
 עד קמפ-דייוויד וכפיפגת מצריים עם

הוזה-השדום. לחתימת
 יודע מהשלושה אחד שכל מאחר

כ צפוי הכריו, שאופפים החומר על
 מי — שלושתם בין מידוץ היום בוא

לאור. סיפרו את להוציא יקדים מהם

 שנים. שלוש בעוד בימית,
 דירה ימית תושבי יקבלו זו הבטחה פי על

 הנוכחית דירתם לשטח השווה כשטח חינם
 להתגורר לעכור יבקשו אם גם בימית,
הארץ. שבמרכז הגדולות כערים

הבורסה
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 מלמדים עסיס, בחברת אלו בימים שנעשים סיכומים
 ברווח עסיס השנה תסיים הפסדים של שנים לאחר כי

 בין מו״מ מתנהל כן כמו ל״י. מיליון 25 של נקי
 עסיס של המגרש מכירת על גרמני משקיע לבין עסיס
 רישומם יותירו אלו סיבות שתי כי ספק אין בר״ג.

 משמעותית. בצורה לעלות העשויות עסיס במניות
 השמועה מן כתוצאה לעלות זכו שמן, חברת מניות

 האמריקאית קולגט־פלמאוליב בין קרובה שותפות על
 מספר בעקבות כי מתברר, עתה ואילו שמן. ובין

 ג׳יבלי, בנימין שמן מנכ״ל ידי על שהוצבו מכשולים
 ישראל בין שלום הסכם לחתימת הסיכוי ובעקבות
 להקים כוונתם לבטל האמריקאים החליטו ומצרים,
 את כיום בוחנים זאת במקום שמן. עם שותפות

 לגבול הסמוך באיזור שלהם מפעל להקים האפשרות
 גם ובמצרים בישראל תוצרתו שישווק מפעל מצרים, עם

 על להשפיע עלול האמריקאים של כזה צעד יחד.
שמן. מניות

2


