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 מסדנת־ והחיילים הקצינים מישפטי סיום עם

 כמנועי־הטנקים, שחיבלו המרכזית, השיריון
 רפאל(״רפול״) רב־אלוף הרמטכ״ד, החליט
 גייסות־ מידי הסדנא את להפקיע איתן,

חיל־החימוש. לידי אותה ולהעכיר השיריץ

ב בגין ר סי
ש פג הי ד עם ל א ד ח
 כתחילת סירכ כנין, מנחם ראש־הממשלה,

 סעד רב־סרן של לשדר להיענות השכוע
עימו. להיפגש שכיק׳ט חדאד

 גורמים מדי. עסוק שהוא בטענה זאת נימק בגין
 המיליציות שמפקד למסור ידעו לחדאד המקורבים
לבגין. פנייתו מדחיית נעלב בדרום־לבנון הנוצריות

א ו־רוקמן ה1מע* ד
 הם שעליו סקר, השבוע הגיע המפד״ל ראשי לידי

 המפד״ל. הזמנת על־פי שנערך בסוד, בינתיים שומרים
 והנשאלים המפד״ל, מצביעי בין נערף הסקר

 ״האם :אחת שאלה על לענות התבקשו
 דרוקמן חיים ״ב ח של להימצאותו יהיה

 ?״ לא או הצבעתך על השפעה כרשימה
 את תקבל שהמפר״ל התברר הסקר מן

 דרוקמן עם ככנסת המושכים מיספר אותו
וכילעדיו.
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המודיעין
ממתן

 ישראל בתגובות ממתן גורם הפך הישראלי המודיעין
בלבנון. הקרבות על

 השתתפות על לארץ שזרם למידע בניגוד
 טילי ליליים, מסוקי־תקיפה ״מיג״, מטוסי

הכוחות של ^רחב ותיגכור קרקע־קרקע של
 וביירות, זחלה את התוקפים הסוריים,

וביכף, הדבר שאין מודיעין גורמי טוענים
 הס^רי, הכוח של ומיתקפה הפגזות מילכד
 הסלמה אין זו, כגיזרה כלל כדרך הנמצא
כלבנון. כמצב

א ר צי ח בו־ א
ירוץ

 לחקור למישטרת־אתונה בבקשה פנה הארצי המטה
 את לרכוש הכספים את גרינוולד פול קיבל מהיכן

 הפיראטית תחנת־הטלוויזיה את הנושאת האנייה
לארץ. השבוע שהגיעה

 פול עזב שלפיו מידע המישטרה כידי
 דכי כסף, שום ללא הארץ את גרינוולד
מפוקפקים. גורמים עם כיוון התחבר
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 ומנכ״ל בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 השבוע הודיע קוכרסקי, חיים מישרדו,

 (״צ׳יצ׳״) שלמה תל־אכיב, עיריית לראש
 יטמישרד־־הפנים האחרונה הפעם זו כי להט,

 למשכורות. כסף לעירייה מעכיר
 קבלת עם לצ׳יצ׳ הגיע מישרד־הפנים של זו הודעה

מרם. חודש משכורות לתשלום השקלים מיליון 40

 להציג החליט אכו־חצירא אהרון שר־הדתות
 הוא אם גם העשירית, לכנסת מועמדותו את

נגדו. המתנהל כמישפט אשם יימצא
 המקום לו ששמור ספק אין יזוכה, אבו־חצירא אם

 מתכוון אבו־חצירא לכנסת. המפד״ל ברשימת השלישי
 חבריו-למיפלגה לפני ולטעון בדין, יחוייב אם לערער,

 לבחירות. לרוץ רשאי הוא העידעור, יתברר שלא שעד
 אבו־ של פסק־הדין על שהעירעור לכך סיכוי כל אין

 לפני יוכרע בדין, חייב ייצא אכן השר אם חצירא,
ולכנסת. המועמדים רשימות הגשת
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 חברת־בת צור, לחברת־הביטוח הודיע אגד קואופרטיב
 הפסקת על העובדים, חברת שבבעלות הסנה של

 ביטוחיה את להעביר החליט אגד איתה. הקשר
 מיליון 650ב־ מסתכמות שלהם השנתיות שהפרמיות

 הישראלי. הפניקס לחברת לירות,
 אף הנמצא הפועלים״, ״בנק איים בתגובה

 להפסיק העובדים״, ״חברת כבעלות הוא
 ל״אגד״. שנתן האשראי קווי כל את

 ״הפניקס״ הבטיח זו הודעה כעיקכות
 כ״כנק חילופיים אשראי קווי ל״אגד״

דיסקונט״.

 שימעון ח״כ מיפלגת־־העכודה, יושב־ראש
 ח״כ המיפלגה, מזכ״ל את מאשים פרס,
 מישרד־ של שרותיו בשכירת כר־לב, חיים

 דווקא ״לאו חומר לאסוף כדי פרטי בלשים
 מיפדגת־העכודה.״ יריבי על

הכחיש אליו, הגיעו פרס של שהאשמותיו בר־לב,
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 תופעות לחקור כדי פסיכולוג שכרה אל־על חברת
 בהן. נתקלת שהיא שונות

 את לגלות הפסיכולוג על הוטל השאר כין
 ביותר הבולטות התופעות לאחת הסיכות

 כבתי־ נוסעיה של הצורך :כ״אל־על״
 ככל המקובל על כהרבה העולה השימוש,

 במטוסי כעולם. חכרות־התעופה שאר
 כתי־שימוש של יותר רב מיספר ״אל־על״

 אחרים. במטוסים מאיטר
 הנוסע של העצבנות :האפשריים ההסברים אחד

הטיסה. מפני הבלתי־מודעים ופחדיו היהודי,

ל א פ ה ר לרוץ רונ
 יצחק לשעבר, המפד״ל ממנהיגי אחד

 וסיעת הצעירים על־ידי שהודח מי רפאל,
 הדחת שנקרא כמה ותמורה״ ״ליכוד

 במה אחרי שעבר, כשבוע כדק ״אוסלו״,
 לחזור האפשרות את פוליטית, גלות שנות

 כרשימה מקום על המיפלגה בתוך ולהתמודד
העשירית. לכנסת

ל ס טר מנ פו י
 מיקה לכדורגל, ההתאחדות יושכ-ראש

 לאי־־חידוש התנגדותו את הסיר אלמוג,
 ג׳ק הכדורגל, נבחרת מאמן עם החוזה
 אלמוג הודה מקורביו באוזני מנפל.

טעות. היתה מנפל של שהעסקתו
 כדי לאנגליה, ההתאחדות מטעם שליחים יצאו עתה

הכדורגל. לנבחרת אחר מאמן למצוא

ונוח דיין אסי
 סיים דיין אפי ומפיק־הקולנוע במאי

 שרות־ כמיסגרת קורס־צניחה, כאחרונה
שלו. המילואים

ק פ בי ס ג חוקיות ל
ב הגדנ״ע ה׳י אר ב

 אמריקאיים, חברי־קונגרם כמה כקשת פי עד
 בוושינגטון מישרד־המישפטים יפתח

 במחנות־ ההשתתפות אם לברד כדי כחקירה
 הכריז שעדיהם יורדים, דכני־ישראדים קיץ

 איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
ארצות־הכרית. חוקי על עבירה מהווה אינה

 בני־יורדים יוכשרו פיקוד־הגדנ״ע הודעת פי על
 באימונים ארצות־הברית, של אזרחות בעלי באמריקה

טרונדצבאיים.

□ כל• תנ מ
 של ספריהם על בביקורת העוסקת ועדת־השרים,כ״המצאה״. הדברים את והגדיר אותם

 משה שר־המישפטים עומד ושבראשה אישי־מדינה,
 ולביטחון, לצבא האנציקלופדיה מעורכי דרשה ניסים,
 שרי־ עם הראיונות כל את לה להעביר בחילו, צה״ל

 מופיעים שהם כפי והרמטכ״לים־לשעבר, הביטחון
בספר.

 רב־אלוף האנציקלופדיה, של הראשי היועץ
 ועורביה, גור, מרדכי(״מוטה״) (מיל׳)
 את להפסיק הורו כפיר, ואילן ארז יעקוב

 של הראשונים הכרכים הדפסת
 על־ידי יאושרו שהם עד האנציקלופדיה,

ועדת־השריס.
 אגודת• ראשי כקרב חרדה עוררה זו דרישה

 מסתפקים היו כה שעד מאחר העיתונאים,
 אישים עם כראיונות הביטחונית בצנזורה

 דורשת ועתה בכירים, וקציני־צכא
 על פוליטית צנזורה גם להנהיג הממשלה
אלה. ראיונות

ב ת כ ה ל הטלוויזי
 כן־דודו ח׳אג׳־יחיא, רפיק כתב־הטלוויזיה

 בשנה נתון חאג׳־יחיא, צאדק ואדיד ח״כ של
 קיצוניים ערכים מצד לאיומים האחרונה

טייבה. בכפרו,
 שרכש, חדשה לנציה מכונית נגנבה חודשים כמה לפני

 שעבר בשבוע בית־אורן. ליד בוואדי הרוסה ונמצאה
 שחנתה רפיק, של אחיו מכונית את אלמונים שרפו

 בטייבה. יפיק של לביתו מתחת
 לא אך ״מרצדס״, מכונית רפיק רכש מאז

 נהיגה על כמישפט רשיונו נשלל מכבר
 התחשבה לא השופטת מופרזת. במהירות

 להביא נסיעה כאותה מיהר שרפיק כעובדה
 קנסה וגם לכית־החולים, ההרה אשתו את

לירות. אלף צ0כ־ אותו


