
 ■וותר דור מרי
ישרד המ על

 שמועה, :פוצה בתל־אביב זאב במצודת
 דוותר עומד מרידוד יעקוב השר כי
 צריף הוא שבראשו הכלכלי, המישרד על

 — בממשלה חברותו על נם ואולי לעמוד, ־
 קרמרמן. יוסף של פטירתו כעיקכות

 ולכהן להמשיך האפשרות את בודק מרידוד
 של העסקים ניהול עם בבד בד בממשלה,

קרמרמן. חתנו
 לא הוא מהממשלה, מרידור יפרוש אם גם

מהכנסת. יתפטר

 לפי חלקו, את למכור ייאלץ עקירוב
האמריקאים השותפים של דרישתם

ת בו תו כ
רולריות

 תל־אביב של הראשית ברבנות
 שבעקבותיו דיון, כאחרונה נעיד

 הסכום רישום את להתיר הוחלט
בדולרים. בכתובה הנקוב

 כשזו■ התעורר, כהחלטה הצורף
 מהרבנים, ביקשו שנישאו, רכים גות

כ הסכום את לציין אותם, שהשיאו
כשקלים. ולא זה, מטבע

 להמשך בתנאי זאת העמידו הם כמלון.
למלון. הכספים הזרמת

בוואשינגטוו
 הישג על ",לידידיו רמז בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 המעורערים ביחסיה הממשלה של מפתיע
וושינגטון.- עם

 אברהם האלוף של גדולה הצלחה על רמז בגין
 כדי לוושינגטון שנשלח טמיר, (״אברשה״)

 שרון, אריק שר־הביטחון, של ביקורו את להכין
החודש. בסוף
 ההישג מהות את לפרט סירב בגין

 המקורבים האנשים באוזני גם הגדול,
 קשור שהוא נודע אף כיותר, לו

 שר־הכיטחון עם טמיר של בפגישתו
ויינכרגר. קפפר האמריקאי,

ת ס ע ה תיחקר ר ג נ ג ק
 בתוך גורמים על־ידי התבקש מבקר־המדינה

 במישרד־ העסקתו פרטי את לחקור הממשלה
 גנגר. אריה היורד של הביטחון

 לגבי דעתו את לחוות התבקש המבקר
 המיליונר על־־ידי גנגר של העסקתו המשף
 עם ככד כד ריקליס, משולם היהודי

 בתחומים כמישרד־הכיטחון, העסקתו
 כן רכים. כספים מעורבים שבהם

 לקבוע המבקר התבקש
 העומד •טגנגר, ככף לפגם טעם אין אם
 ריקלים, של לסחר־נשק חכרה בראש גם

מישרד־־הביטחון. על־־ידי יועסק
 העוזרים בין היה ריקלים משולם המיליונר
שרון. של חוותו לרכישת

רבין שומרי
תנפלו גרמני על ה

 שבמרכזה כיותר, מביכה תקרית
 רבין, יצחק של שומרי־הראש עמדו

וזכ במינכן, ״הילטון״ כמלון אירעה
הגרמנית. בעיתונות כפירסום תה

ל סצינה הוסרטה המלון כטרקלי
 הרים לוקשי, סטפאן והכימאי סרט,

 של פניו את להרטיב כדי אקדח־מים
ל נכנס רגע כאותו השחקנים. אחד

 שומרי-הראש בלוויית רכין, מקום
 סכרו האקדח, את ראו אלה שלו.

 לשים ומכלי רבין, לעבר מכוון שהוא
 התנפלו ולמצלמות לזרקודים לב

אר הפילוהו הכימאי, על כהרף־עין
כמכות. צה

ה שומרי־הראש ביקרו לאחר-מכן
 גרמניים, בלשים בלוויית ישראליים,

והתנצלו. ההסרטה, כאולפן

ת  הסעודית•־ ובניה ד
מה ה הקד סיג לנ

 ממשלת־ישראל של המוגזמת ההתנגדות
 פאהד האמיר של לתוכנית־השלום

 הקרקע את להכשיר השאר, בין נועדה,
מסיני. לנסיגה

 של מישלחת עם אינטימיים בחילופי־דברים
 מנחם להם הסביר סעודיים־אמריקאיים, מנהיגים

 שלא כדי דרושה זו קיצונית עמדה כי בגין,
 משאריודסיני שהנסיגה הרושם, בציבור יווצר
הגדה מן קרובה לנסיגה הקדמה אלא אינה

 דיין שומר■
■שארו

 ראש־הממשלה, של הוראתו על־פי
 של ביתו על לשמור שומרים ימשיכו

 דיץ רחל עוד בל בצהלה, דיין משה
זה. בכית מתגוררת

 של הנוקשה התדמית ומרצועת־עזה. המערבית
 ואנשי המתנחלים בעד למנוע נועדה הממשלה

 השלמה ארץ־ישראל מחנה את ללכד גוש־אמונים
הממשלה. נגד

למיפונה בסיעת קרו!
 למיפנה סיעת בתוף פרץ חריף קרע

 יוסף הד״ר הסיעה, ראש כין כמפד״ל
כן־נתן. רפאל כה, החזק האייט וכין בורג,
 ממנה הוא שאין על בורג על כועס בן־נתן

 מישדד־הדתות. כמנכ״ל סלומון משה את
 משום סלומון, את למנות בינתיים מהסס בורג
 הצעירים. עם בעימות כרגע רוצה הוא שאין

 מדברים ואינם בימעט ובורג כן־נתן
האחרונים. כימים ביניהם

חיבעו ד״ן
ד■ או דג עבודה

 עבודה למצוא ניסה דייו משה ח״כ כי נודע עתה
 העומד זאבי, (״גאנדי״) רחבעם (מיל׳) לאלוף

 הארץ. מוסיאון כמנכ״ל להתמנות
 לפני ימים כמה דיין של בביתו ביקר גאנדי

 אישים לכמה בנוכחותו טילפן ודיין פטירתו,
 ראש־עיריית עם דיין שוחח היתר בין זה. בעניין

להט. צ׳״),י(״צ שלמר. תל־אביב,

 ■מבור *וקירוב
הייאט את

 את לסכור עומד עקירוב אלפרד איש־העסקים
 מחזיק עקירוב בתל־אביב. הייאט במלון חלקו
המלון. ממניות בכשליש היום

ל ב ר א א ■ערער ל
 ארבל, כרוך לשעבר, הקמצ״ר כי נראה

נגדו. שניתנו וגזר-הדין הפסק על יערער לא
 משום לערער יהסס קל, עונש שקיבל ארבל,
 על התביעה גם תערער כזה שבמיקרה לו שברור

העונש. קולת
 התביעה אם שיחליט הוא הרמטכ״ל
 טוענים מקורביו תערער. הצבאית

העירעור. הגשת נגד להחליט נוטה שהוא

 רוצה נמיר
ל צ תו ה ל

 הרמטכ״ל, ללישכת פנתה נמיר אורה ח״כ
 רפאל רכ-אלוף עם להיפגש וביקשה

 לפני להתנצל כדי איתן, (״רפול״)
 נגדו שאמרה הדברים על הרמטכ״ל

כוועדת-הכנסת.
פומבית. התנצלות על־פני כזו דרך מבכרת נמיר

 ■טייל נבון
ם אמריקה בדרו

 נבון, גד האלוף הראשי, הצבאי הרב
 ששה עד שלושה כן לטיול לצאת עומד

דרום־אמריקה. כארצות חודשים
 הראשית, הרבנות של מישלחת בראש ייצא נבון

 מדרום־ המגיע הבשר כשרות את שתבדוק
לישראל. אמריקה

 אישורו את קושי בל ללא קיבל נכון
 הצבאית מהרבנות להיעדר הרמטכ״ל של

ארוכה. כה לתקופה

ם3 סרג  וד
איבצן אס

 ממנכ״ל ביקש בורג, יוסף ד״ר שר־הפנים,
 המפסל, עם לשוחח מרקוביץ, יעקוב מישרדו,
 בורג מכנה שאותו בעניין איבצן, אריה רב־ניצב

 שלי.״ השוטר של הפירסום ״יצר
 כהדלפתם איכצן מגזים בורג, לדברי

 וכ״חיזורים עצמו על סיפורים
עיתונאים.״ אחרי

 1(0* העוזר
דגרמניה

 פרס. שימעון ח״כ העבודה, מיפלגת יושב־ראש
 לוי, גידעון האישי, כעוזרו שכיהן למי הציע

 בגרמניה, אוניברסיטאיים לימודים לשנת לצאת-
 בשבוע התפטר לוי העבודה. מיפלגת חשבון על

 פרם. במחיצת מעבודתו שעבר
 עמירם לשעבר, הטלוויזיה שדר אם

 פרם, של הצעתו את יקבל ניר,
 כדובר חקרוכים כימים לכהן יתחיל הוא

העבודה. מיפלגת


