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תו!*ונן־ף
רג תפנו! בו  י

6ה־ פועדת
 להתפטר. עומד בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,

ה-ס. ועדת מראשות הרצליה, שיחות לאחר
 ומשה וייצמן עזר והחוץ, הביטחון שרי ני טוען בורג
מתוכן. אותה ומרוקנים הוועדה בעבודת מחבלים דיין,

וגד ויצמן
הרה ביטחון הצ

 לכל רבה בחריפות יתנגד וייצמן, עזר שר־הביטחון,
 בשם להצהיר בגין מנחם ראש־הממשלה, של ניסיון

 מהבחינה חשובה אלון־מורה התנחלות כי הממשלה
הביטחונית.
 זאת יצהיר אם בי וייצמן, אמר למקורביו

 הצהרה יפרסם הוא התנגדותו, למרות בגין
נגדית.

 יחליט זהיר
בי צה״ל לג

 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 בפני צה״ל את לייצג מוסמך מי בסוגיה יחליט

 הרמטכ״ל או וייצמן עזר שר־הביטחון הממשלה,
 איתן. (״רפול״) רפאל רב־אלוף

 בשמו, ומדבר צה״ל מייצג הוא וייצמן לדעת
 בי טוען בגין, מנחם ראש־הממשלה, ואילו

 המייצגים תם צה״ל אלופי או הרמטב״ל
 בפני בשמו לדבר והדשאים צה״ל את

הממשלה.

דרו! תי
■תוד״ם לעסקנים

 היהודיים העסקנים ששת של הפיתאומי שינוי־הדיעה
 ושיצאו ההתנחלות על למחות שבאו מאמריקה,
אריק של מוצלח מתעלול השאר בין נבע כחסידיה,

פוליטיים. עסקנים בשיכנוע בעבר שהתמחה שרון,
תציג בר,

מפוברקים' ביטחוניים נתונים הפעם,
גם אריק תציג כעבר. רכות בפעמים כמו
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 כוזבות, דיאגרמות ביניהם וחלקיים,
 לתם שאין תעסקנים, את בנקל ששיבנעו

 נתונים :השאר כין צבאית. השכלה כל
 מעקב-מב״ם של האפשרויות על כוזבים

לארץ. החודרים מטוסים אחרי

ג כ! פורש לוונ
 כית־המישפט של התורן הנשיא

 הלמוט שלמה כתד-אכיב, המחוזי
 מתפקי• כקרוב לפרוש עומד לוונכרג,

המישפט. כם• עד ישיבה שגות עשרות אחדי דו,
 בעיקכות התפרסם לוונכרג השופט

 נד שהוציא וצווים פסקי-דין עשרות
 האחרון פירסומד האחרונות, שנים
 העליון שכיתהיזמישפט אחרי היה

השחקנית כעניין שדו סס^דין ביטל
 פרי* לאחד לעסוק מתעתד לוונכרג

בבוררויות. שתו

ד ון0לוו*ו ג ו
ה מ ת הקד הבחירו

 של המנהלים מועצת יושב־ראש לווינסון, יעקוב
 הפנימית ההתמודדות להקדמת מתנגד בנק־הפועלים,

 זו מיפלגה מועמד בחירת על מיפלגת־העבודה בתוך
 בהתמודדות שרוצה מי כידוז!, הממשלה. לראשות

 פרם. שמעון התנועה, יושב־ראש הוא בקרוב
 עדיין שלווינסון מבד נובעת זו התנגדות

 אינו אומנם הוא להתמודדות. מובן אינו
 לתת רוצה אולם כעצמו, להתמודד מתכוון
 משלושת אחד שאינו משלו, לאיש תמיכה

 רכין פרס, — מדובר שעדיהם המועמדים
 מאחרי כמיפדגה ולשלוט — אלון או

הקלעים.

ד א לבי הוראוח יחן ל
 מנכ״ל השבוע, בתחילת פסל, שבה התקרית, בעיקבות

 כשהוא מכתבה, קטע לפיד, טומי רשות־השידור,
 עובדי החליטו כך, לעשות העובדות לאחת מורה

 מלפיד. הוראות לקבל לא מחלקת־החדשות
 בל את בי ללפיד, להודיע עומדים העובדים
 הממונים דרך להם לתת יצטרך הוראותיו

 או צוקרמן, ארנון מנהל־הטלוויזיה, עליהם,
 ישירות ודא יבין, חיים מנהד־חחדשות,

השבוע. שעשה בפי אליהם,

ן מכי צ׳יצי
ם פני ת־ בל ק

 שדמה תל־אכיב, עיריית ראש
המו קבלת־פנים מבין להט, (״צ׳יצ׳״>

ה לקבוצת מלכי-ישראל בביבר נות
מאיטליה. תחזור זו כאשר כדורסל,
 את לערוך היא המארגנים כוונת

וצת יהיו מיקרה, כבל קכלת־הפנים
 הקכו&נה של האחרונים מישחקיה אות

יהיו. אשר
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ת יו׳יר ס הכנ
 דרישתה כעיקכות כמפד״ל צפויה סערה

 תפקיד את לקבל שטרן־קטן שרה ״כ ח שד
 ח״ב של כמקומו סגן־יושב־ראש־הכנסת

שיינמן. פנחס
 המפד״ל בסיעת ההסכם פי על כי טוענת, שטרן־קטן

 אחרי יו״ר כסגן מתפקידו להתפטר שיינמן על היה
כן. עשה לא עדייו הוא אך עימה, ולהתחלף שנתיים

שרון לאריה מ*שפט
 בנראה יהיה הקרוב כזמן הארועים אחד

שרון. לאריק שייערך פומבי, מישפט
 אנשי־רוח כמה יכלול אשר הרכב, להרכיב היא הכוונה

 שיעידו עדים, יופיעו ושלפניו מפורסמים, ומישפטנים
 קיביה, פעולת כגון שרון, בחיי שונים פרקים על

 הבדואים גירוש במיבצע־קדש, בשבויים הטיפול
 ועוד. החווה פרשת מפיתחת־רפיח,

ימים. כמה כנראה, יימשך, המישפט

ב ערוץ
 שר־החינוך, עם ייפגש בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 מחוץ־לארץ, המר של שובו אחרי מייד המר, זבולון
 הקמת בעניין ההחלטה את לזרז ממנו ויבקש

 שרים ועדת בראש עומד המר שני. ערוץ־טלוויזיה
זה. לעניין

 לחצו כעיקכות נעשתה בגין של .החלמתו
 על מתמרמר ידין ידין. ייגאל הפרופסור שד
 ביקורו את כראוי סיקרה לא שהטלוויזיה בך

 מה עושה ״הטלוויזיה בי וטען, במיצריים,
מונופוליסטית.״ שהיא משום רוצה, שהיא

ל א ר ל ה ב״  טנ
ת או רי ב ה

 בית־החולים סמנכ״ל הראל, אסא הד״ר
 כמנב״ל להתמנות עומד כירושלים, ״הדסה״

 יצחק הפרופסור כמקום מישדד־הבריאות
שני.

 אליעזר שר־הבריאות, של קודמת החלטה למרות
 נראה בית־חולים, מנהל לתפקיד למנות שלא שוסטק,

 שעבר, בשבוע שנערכה הראל, עם שיחה אחרי כי
מישרדו. כמנכ״ל אותו למנות שוסטק החליט

הצופה
 הצופה, היומון את לסגור שלא הנסיונות, כל למרות
 במפד״ל בכירים אישים החליטו המפד״ל, ביטאון
זה. כושל עיתון לסגור

 כתחילת ככר הנראה, כפי ייסגר, העיתון
הבא. החודש

ש גוש בלי! חד
 חדש, מרכזי גוש הוקם שבליכוד הליברלית במיפלגה
 יצחק ח״כ ועדודהכנסת, יושב־ראש עומד שבראשו

 בתל־אביב. התנועה של החזק לאיש שנחשב מי ברמן,
 מרכז המיפלגה, עסקני אומדני פי על

 מחברי אחוז 30מ־ למעלה סביבו!הגוש
 כמיפדגה כיותר הגדוד הגוש והוא המיפלגה,

זו.
 הכוחות בחלוקת להשתתף מתכוון אינו ברמן

 מודעי, יצחק או ארליך שמחה בליברלים, המקובלת
 הגוש עמדות את בקרוב, שתערך בוועידה לקבוע, אלא
בניפרד. מועמד וכל בעיה כל לגבי

 ■עווכ הילטון
ת את ס הכנ
סופית החליטה ירושלים הילטון מלון הנהלת ----- -------------- ־־־עדת --------
י השנה.

כתום מיזנץ־הכנסת הפעלת את להפסיק
 כספיים הפסדים צבר שהוא מאחר כן עושה הילטון

 כמה מצד חריפות בביקורות וזכה המיזנון בתיפעול
והשירות. האוכל טיב על חברי־כנסת

ת ו ס ו ס ה
ת עו ס ח ר ב ב ו ד

 יושב־ראש לדעת דובר. שוב מחפשת היהודית הסוכנות
 דובר־ הצדיק לא דולצ׳ין, אריה הסוכנות, הנהלת

 בו, שתלו הציפיות את אייל, צבי החדש, הסוכנות
להחליפו. ויש
 של לדוברו חמישדה הוצעה השאר כין

 סרב הוא אודם אגסי, יצחק נשיא-המדינה,
לקבלה.

ליורן?1 לצור תנינה
 הששי ביום יתווכחו זה נושא על

 כ״קול כערב, 11.00 בשעה הקרוב,
 התוכנית במיסגרת ישראל״

זה״ מול ״זה

אבורי אורי חיי□
וירשובסקי מרד□• ח״כ

כהנחיית

ליבוי •צחק
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