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 המחווים

העליונה על
 בישיבתה הממשלה חברי התבטאויות פי על

 ההתנחלויות, של המישפטי המעמד בעניין האחרונה,
 רוב, בינתיים יש השרים שבקרב למתונים כי נראה

 מנחם ראש־הממשלה, בראשות הקיצוניים, לעומת
 הצבעה. נערכה לא הממשלה כישיבתבגין.

 הממשלה שרי אולם כשבועיים. נדחתה זו
 הצבעה נערכת היתה לו כי טוענים,
 סופג בגין היה השבוע, הממשלה כישיבת
מוחצת. תכוסה

כן אמר ין
 רכין יצחק ח״ב השבוע אמר לראשונה

 להתמודד סופית החליט כי ממקורביו, לכמה
 מיפלגת ראיטות על פרם שימעון עם

העכורה.
 בסוד, ההחלטה על לשמור ממקורביו ביקש רבין

 אסון, יקרה לא ״אם והוסיף: טקטיים״, ״מטעמים
הגדול.״ לקרב הולכים אנחנו

מציב מודעי

דולצ׳ין אח
 מנהיג של יריבו מודעי, יצחק האנרגיה, שר

 שימחה ראש־הממשלה סגן הליברלית, המיפלגה
 לתפקיד מועמדותו את להציג מתכוון אינו ארליך,

 המיפלגה בוועידת המיפלגה, הנהלת יושב־ראש
 לתמוך עשוי הוא זאת תחת בקרוב. שתתקיים

 אריה הציונית ההנהלה יושב־ראש של במועמדותו
דולצ׳ין.
 •טל מועמדותו סביב לרכז מקווה מודעי

 לארליד, המתנגדים הכוחות כל את דולצ׳ין
 להערכת עצמו. בו לתמוך מוכנים היו שלא
 מחברי אחוז 40כ־ היום להם יש מודעי הוגי

 לדבריהם יגדל זה ושיעור הוועידה,
 פתיחתה מועד עד הקרובים, בשבועיים

הוועידה. של

מבטיחים ים

לחיצמן
 ויושב־ראש ארליך, שימחה ראש־הממשלה, סגן

עם בניפרד נפגשו דולצ׳ין, אריה הציונית, ההנהלה

 הליכוד. עתיד על לשיחות וייצמן, עזר שר־הביטחון,
 שלא מווייצמן דרשו ארליך וגם דולצ׳ין גם

 צעדים שום הקרובה כתקופה יעשה
 לו הבטיחו הם הממשלה. להפלת שיגרמו
 בבחירות הליכוד רשימת כראש בו שיתמכו
 •טלא לווייצמן הודיעו השניים הכאות.

 יוצב לא הוא אם הליכוד את לפלג יהססו
בראשו.

 סנסציוני ואום

היוייר עול
 עומד כרמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש

 מקורביו על־ידי המוגדר נאום לשאת
 פתיחת •טל המסורתי כטכס כסנסציוני,

בהר־הרצל. שייערך העצמאות, יום הגיגות
 בציבור פרות־קדושות כמה לתקוף עומד ברמן

 לדעתו היאים חדשים, יעדים ולהציב הישראלי
ישראל. למדינת

עומד קונצרן

 שעבר כשבוע התכנסו הכלכליים השרים
 כמצבו •טדנה מיוחדת, סודית לייטיכה
 הקונצרנים אחד של הרעוע הכספי

כמדינה. הגדולים הכלכליים
 הקונצרן את לחלץ כיצד החלטות, נפלו לא בישיבה

 שר־האוצר, אולם נקלע, שאליו העמוק •מהמשבר
 הבאה, לישיבה להביא הוסמך הורביץ, ייגאל

 לשם אופרטיביות הצעות הקרובים, בימים שתיערך
הקונצרן. הצלת

 בדי ס *רו ר ג ש

ושים
 שגרירות נתקלת שבהן החמורות, הבעיות אחת

 הדיפלומטים, נשות של העדרן היא בקאהיר, ישראל
 במקום־כהונתם. בעליהן אל להצטרף המסרבות

 דיפלומט של אשתו לכך גרמה השאר כין
 את כארץ כינסה מקאהיר, שחזרה מסויים,

 וניהלה הקאהירי, הסגל של הנשים כל
 ככירה החיים נגד תעמולת־זוועדה באוזניהן
המצרית.

שר ■ לא י איד י  רצו

אידנד ס ב
 בארץ שעבר בשבוע תייר תאילנד של מבקר־המדינה

 ארנסט הד״ר הי־שראלי עמיתו עם לשיחה ונפגש
נבנצל.

 התאילנדי סיפר השניים כין כשיחה
 שהתפרסם ישראלי איש־עסקים על לנכנצל

 כמיזרח רכים עסקים לו ושיש לאחרונה,
 רצויה כלתי באישיות שהוכרז הרחוק,

 תאילנד של מכקר־המדינה לדברי כתאילנד.
 בבלתי הישראלי איש־העסקים הוכרז

 שכעיקכותיה שלו, רגל פיטיטת אחרי רצוי
דולר. מיליון צ0 של סכום חייב נשאר

מילחמת

ס טק מל-גו בר
 האופנה מיפעל בי ייוודע, הבא כשבוע

 המצטיין היצואן כתואר זבה ״גוטקם״
ישראל. של 1 מס׳

 אברהם כרמל, שטיחי מנכ״ל אל שהודלפה זו, ידיעה
 שפירא עמד שנה לפני חמתו. את עוררה שפירא,

 האווירית. לתעשייה אז ניתן הוא אולם בתואר, לזכות
 בתואר, הוא יזכה השנה כי לדבריו, הובטח, לשפירא

 על לערער מתכוון שפירא הופרה. זו הבטחה אולם
 ולהפעיל והתעשייה, האוצר שרי בפני גוטקס בחירת

 לשנות כדי אליו, המקורבים המפד״ל, חוגי את אף
ההחלטה. את

שר אדי  רונה דא בן־

ל דג פלסטיני ב
 כתב של הססגוניים הרעיונות אחד

 אהוד כקאהיר, הישראלית הטלוויזיה
 ישראל, •טגריר את לצלם יערי:
 כמיקרה־ עוכר כשהוא בן־אלישר, אליהו

 שנתלה ענקי, פלסטיני דגל תחת כביכול
 אחד על מיפלגת־השמאל על־ידי

 המצרית. ככירה הבניינים
הרעיון. את כמובן, דחה, בן־אלישר

ש חד

תו! ב י־א1במ בי
 המחוזי בית־המישפט של הנוכחי ההרכב תחת

 העוברת בדעתו, הדסה השופטת בראשות בתל־אביב,
 העליון בית־המישפט כשופטת לכהן הבא בשבוע
 שופטים. של חדש הרכב יקום זמני, במינוי

 בית־ נשיא יעמוד החדש ההרכב כראש
 כהן, בנימין השופט המחוזי, המישפט

 קדמי יעקוב השופטים בהרכב יהיו ועימו
אילן. ומנחם

ר0ן ר ג פ ס ת־ בי

לאחיות
 את סגר כירושלים ״הדסה״ החולים בית

 כי אם שלו, לאחיות כית־הספר שערי
 שבו לאחיות, האוניברסיטאי כית־־הספר

 נשאר מ״א, תואר הבוגרות מקבלות
פתוח.
 האוניברסיטאי כית-הספר את סיימו השנה

 עובדות מתוכן אחיות, צ0 רק לאחיות
 שתיים רק מהן מחציתן, רק כמיקצוע
מלאה. .כמישרה

 הגיונו התרומות

המיבצע לפו*
 למיכצע תרומות ככר הגיעו גלי־צה״ל אל

 הצבאית התחנה שתערוך ותרום״, ״שיר
 תעכיר התרומות את כיום־העצמאות.

החייל. למען הוועד אל הצבאית התחנה
 לגלי־צה״ל, הודיע כבר גאון ניסים המיליונר
 דיסקונט ובנק לירות אלף 200 של סכום שיתרום

 שההתרמות פעם כל למיליון, להשלים כבר הבטיח
לירות. אלף 950 של לסכום תגענה

אלחוט
 כשבוע צויידו הפועלים״ ״בנק סניפי כל

 המכשירים אלחוטיים. קשר כמכיטירי שעבר
 לכל להעכיר ונועדו חד־סיטריים, הם

 והמטבעות המניות שערי את הסניפים
 כד לשם לערוד צורך שיהיה מכלי הזרים,
1 טלפון. שיחות

 הודעות אלה: במכשירים נוסף שימוש
 ממנהלי אחד לכל המרכזית מההנהלה דחופות

הסניפים.

 דו־־שבועוו

טניס לענייני
 עומדת לוונשטיין, איתן שבבעלות דיוק;, הוצאת
 שיוקדש חדש דו־שגועון הקרובים בשבועות להוציא
 שחקני אלף 30 אל יפנה החדש העיתון לטניס.
 אלפים בחמשת יודפס בישראל, הרשומים הטניס

הגליון. לירות 60ב־ ויימכר עותקים

ת ״ מדליו
 להשתתף ישראל על האם לשאלה פיתרון

 מיוחם אותה להחרים או מוסקווה ?אולימפיאדת
 השידור, רשות של לחבר־הוועד־הפועל

פאפו. אהרון עורך־הדין
 ספורטאי ישתתפו פאפו הצעת פי על־

 יסרבו אך באולימפיאדה ישראל
יזכו. שבהם המדליות את לקבל




