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זעם
ס עד ר א
 בתחילת לספר ידעו ראש־הממשלה במישרד גורמים
 על ראש־ד,ממשלה של והולך גובר זעם על השבוע

 משה הפרופסור ועדת־החוץ־והביטחון, יושב־ראש
 אותו הוליך שארנס חושב בגין ארנם. (״מישר,״)

 איתותים הגיעו בגין של מקורביו לדברי שולל.
 מוכן הוועדה שיושב־ראש בחרות ארנס של מידידים

 ידיעות בעיקבות שר־הביטחון. תפקיד את עליו לקבל
 הציע הוא בגין, של האישית רתיעתו חרף אלה,

בממשלה. התיק את לארנס
 וממני לאומי ניכור מעצמו עשה ״הוא

 סירכ שארנס אחרי כנין, התכטא טיפש,״
התפקיד. את עליו לקכל

 יחליט וייזמן
מצריים אחרי

 הודיע וייצמן, עזר לשעבר שר־הכיטחון
 לטיול יציאתו ערב הקרובים, מידידיו לכמה

 דרכו המשך על יחליט הוא כי במצרים,
משם. שובו אחרי מיד הפוליטית

 שיחזור אחרי מיספר שימים לידידיו הבטיח וייצמן
 הפוליטית, דרכו את יקבע הוא מישפחתו, בני עם

לציבור. עליה ויודיע

ריב
רג שפיר ־ בו

 לבין בורג יוסף הד״ר שר־הפנים בין פרץ חריף ריב
 פרשת בגלל שפיר הרצל רב־ניצב המישטרה מפכ״ל

אבו־חצירא.
 לבורג שפיר דיווח השבוע בתחילת

 עוד תימשך •טר־הדתות סביב •טהחקירה
 על בזעם התפרץ בורג אחדים. חודשים

 את תסיים שהמישטרה ממנו ודרש שפיר,
שבועיים. שבוע תוך החקירה

 תכנם זו שמיפלגה מהאפשרות מאוד מודאגים במפד״ל
 אבדחצירא שפרשת בעת מערכת־הבחירות לתקופת

בשיאה. תהיה

ה ל או בהן ג
ש מבינה ש מוק חד

 חדש מוקש עתה מכינה כהן גאולה ח״כ
 סיבכה כהן בגין. מנחם לראש־הממשלה

 הבטיחה כדוו־ק־ירושלים, הממשלה את
 אד רמת־הגולן, סיפוח בהגשת להמתין
 להכריח כדי ציבורית פעולה עתה מארגנת

בהקדם. ירושלים למיזרח־ לישכתו את להעביר בגין את
 את לדחות עליו להשפיע כבר הצליחו בגין מקורבי
 הציבורי הלחץ שבעיקבות נראה אך הלישכה, העברת

 לתוכניתו בגין יחזור כהן, גאולה עליו שתפעיל
בהקדם. לישכתו את להעביר הישנה,
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שבועיים תוך
 התמודדותו על להכריז עומד רבין יצחק ח״כ

 לראשות מיפלגת־העכודה מועמד תפקיד על
 ולכל ראש־יהשנה, אחרי מיד .הממשלה
 שבועיים. בעוד המאוחר

 מעורכי ועומדת תלויה הזמנה ינצל רבין כי נראה
 על ההצהרה לצורך מוקד הטלוויזיה תוכנית

 את יתקוף זו בתוכנית כבר וכי שלו, ההתמודדות
פרס. שימעון יריבו

שרות ■פוטרו  ע
טורים דירק

 כל של יסודית בדיקה עתה נערכת החברות ברשות
 מחברי כמה תקבע הבדיקה מועצות־המנהלים. חברי

 מפוטרים. דבר של לאמיתו הם מועצות־המנהלים
 חבר־מועצת־ כל הממשלתיות החברות חוק על־פי

 המועצה, של רצופות ישיבות לשש בא שאינו מנהלים
 אוטומטית. שהתפטר כמי נחשב

 חברי של עשרות גילתה החברות רשות
 הפקידות מקרב כעיקר מועצות־־מנהלים,

 מפוטרים, כבר הם הממשלה, של הבכירה
 ממשיכים אך ישיבות, לשש באו שלא מאחר
מועצות־המנהלים. של ההחלטות על לחתום

ס אריק בי  ה
ת את פ

 לעמוד הצליח שרון אריק שר־החקלאות
 פת גדעון שר״התעשייה של דרישתו נגד

 הסמכות את ממישרד־החקלאות להעביר
התוצרת־החקלאית. מחירי לקבוע

 לוועדת־המחירים־ אלה סמכויות להעביר דרש פת
 יגאל שר־האוצר אך בשליטתו, הנמצאת הציבורית

>י בשרון. דווקא תמך הורביץ

אסמה ס - קוו ח ל  מי
ד עוכבו ר לי ש הג

 שקבע בית־המישפט־העליון, של החלטתו בעיקבות
ה ראשי־הערים מילחם, ומוחמד קוואסמה פאהד כי

 ועדת־הערר אל לפנות יוכלו מהר־חברון, מגורשים
 פרקליטת שלחה בכתב, תצהירים יגישו אם הצבאית

 הדרושים המיסמכים את לנגר, פליציה מישפחותיהם,
* לשניים.

 השילטונות על־ידי עוכבו המיפמכים
עיון״. ״לשם אלנבי, גשר ליד הצבאיים

 בהזדמנות ישתמשו השניים אם ברור לא עדיין
בית־המישפט. על־ידי להם שניתנה

 יניב אורל*
ה טר פו

 שפירא, (״צכיקה״) צבי גלי־צה״ל, מפקד
 מתפקידה יניב אורלי הקריינית את העביר

 הצבאית, בתחנה מחלקת־קדיינים כמנהלת
 שהיתה קבועה התוכנית את ממנה שלל וכן
 יום מדי ששודרה יומית״, ״הצגה לה,

אחר־הצהריים. ארבע בשעה

ה ב כ עו
ת ש ם רכי רו ל

 ״לרום״ מלון עומד כאילו פירסומים למרות
 משקיעים לקבוצת מיד להימכר כתל־אביב

לא עדיין ״ארקיע״, כקבוצת הקשורה

 ושמועות הפועל, אל המכירה עיסקת יצאה
 שהיא טוענות תל־אביב של הכספים בעולם

בוטלה.
 וג׳רי ארקיע, של המניות מבעלי שניהם בורוביץ,

 ודדי עקירוב אלפרד לקנות עמדו לרום מלון את
ללוס־אנג׳לם. שירד ישראלי קבלן אורן,

נים מפת■
ס כונ □ ל נכסי

 האחים עם שלה המשא־ומתן את הפסיקה חברת־מר
 שלהם הכושלים המיפעלים שני קניית בעניין שווארץ

 כור נזטיריאלס. ופויקשן קסטרינג קרמיק בדימונה.
 הנכסים כונס לידי יעברו שהמיפעלים מעוניינת
 ולשלם ממנו, אותם לרכוש תוכל שהיא כדי הרישמי,

 חייבים אותו הסכום פחות, לירות מיליון 50ב־
לממשלה. המיפעלים
 המגעים את שווארץ הוגו חידש בינתיים

 האמריקאי העסקים איש אחר, קונה עם שלו
גרין. אדוארד

ה ד ס  •קור. ח מ
ח ס א פו ■פח ד
 מסדה, להוצאה-לאור החברה מבעלי פלאי, מישפחת

 של רכישתו לקראת מתקדם במשא־ומתן עתה נמצאת
 כספיים. לקשיים שנקלע הגדול, יפת דפוס

 ״בנק־הפועלים״, מצד באה לרכישה היוזמה
 לירות. מיליוני כמה יפת״ ״דפוס חייב לו

 ״דפוס במכירת מעוניין ״בנק־־הפועלים״
 פלאי ממישפחת לקבל כדי למסדה״, יפת״

יפת״. ״דפוס של החוב את

ר אוזן  חוז
שב־ם דמו

 בקרוב יצורף אוזן, אהרון שר־החקלאות, שהיה מי
 אוזן ממנה. שהודח אחרי תנועת־המושבים, להנהגת
 התנועה. בראש עתה שעומדים הארבעה אל יצטרף

 את יותר עוד מחמירה אוזן של הצטרפותו
 כין תנועת־המושבים כתוך המאבק

 הצעירים. המושבים קבוצת לבין הוותיקים
 נעים, רענן הצעירים, קבוצת של מנהיגה
 את אוזן, צירוף! בעיקבות לפרק, מאיים

תנועת־־המושבים.
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 אורי פן אור■
ר ה חז א ר א

 הקונסול לשעבר בן־ארי, לאורי בשגגה נגרם רב עוול
 הירידה על בכתבה בניו־יורק, ישראל של הכללי

 ארצה. חזר לא כאילו נאמר שבה ),2243 הזה (העולם
 מתפקיד התפטר מילחמות, בשלוש שהצטיין בדארי,
 כשר־החוץ. דיין משה התמנות עם הכללי הקונסול

 להישאר שביקש מאחר .1978 ביוני השתחרר הוא
 פנה בניו, לימודי ביגלל בארצות־הברית, שנה עוד
 ״חוק פי על כנדרש היתרים, למתן הוועדה אל

 היה הוא ״.1969 פרישה) לאחר (הגבלות הציבור שרות
 1978 וביוני כראוי, כך, שנהגו המעטים הפקידים אחד

 השופט בראשות הוועדה, על־ידי כדין בקשתו נענתה
לנדא.
 והוא ארצה, בן־ארי חזר לו, שאושרה השנה בתום
 יסתיים אשר רומאן בכתיבת שנה מזה כאן עוסק

 מילחמת של האחרון ביום מתחילה העלילה בקרוב.
 מילחמת של הראשון ביום ומסתיימת ששודהימים,
 תפקיד בן־ארי מילא שבה מילחמה — יום־הכיפורים

 חריג, באופן הועלה, ואף בפיקוד־הדרום, חשוב
במילואים. משרת בעודו תת־אלוף לדרגת




