
־ מיטראן
ח כור■ ונשק כו

 מנסה לעצמו, במישרה הרוצה מודעי, יצחק השר
 דולצ׳ין, את להדיח כדי בחרות ידידיו את להפעיל

הצלחה. ללא בינתיים אך
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הוועד■□
 הגדולים הוועדים 13 של פורום־ההנהגה בהתכנסות

 נגד ביותר קיצוניות דיעות יובעו הראשון, ביום
 לתבוע עשויים ועדים כמה נציגי ההסתדרות.

 מן הוועדים ניתוק תהיה שמשמעותה החלטה,
 אל להצטרף נוספים לוועדים וקריאה ההסתדרות,

הפורום.
 כמשותף עתה מנסים והליכוד המערך
 לכמה ומציעים הוועדים, 13 את לפורר

 בסקטור מישרות הוועדים ממנהיגי
הממשלתי. ובמנגנון ההסתדרותי

מן רג ב

 קונה ייהתבוריי
ם מי שני לי ע פ

 שני לקנות עומדים ״התכוף׳׳ מיפעל כעלי
 כארצות־ והשני בישראל האחד מיפעלים,

הכרית.
 גדולה, בהנפקה התכוף יצא העיסקה השלמת עם

הישראלית. בבורסה דולרים, מיליוני שני של בהיקף

א שרות הנ כ ל
 של ״מבט״ כתוכנית שהיתה ככתבה

 נראה כערב, השני כיום הטלוויזיה
 לפית־ נבנס כשהוא כהנא מאיר הרב

 הכתב. הודיע גם וכך חת־רפיה,
 לפיתחה הגיע כהנא כויים. זה תצלום

ראשון. ביום בכר

ה ח ד הדיון נ
 בביקורו ידון מיטראן, פרנסואה הצרפתי, הנשיא
 שצרפת באפשרות הישראליים מארחיו עם בארץ
 חשוב נושא גרעיניים. כורי־כוח לישראל תספק
 צרפתיים פריטי־נשק אספקת — בשיחות אחר

 הישראלית. למערכת־הביטחון
 כחיוב יתייחס שבגין הנמנע מן לא

 שיתוף־הטעולה הרחבת של לאפשרות
 כדי אלה, כתחומים הישראלי־צרפתי

 ״כעלי־ אינם שהם לאמריקאים להבהיר
הבלעדיים. הכית״

ת כנו סו ל
 להתמנות עומד כרגמן, דוכי עסקן־חירות,

 המחלקה־־לחינוך־יהודי־כגולה, כמנכ׳׳ל
 שסיים קליינר, מיכאל ח״ב של כמקומו

לכנסת. היבחרו עם תפקידו את

יישאר ק רולי

ד ר ק■ נג ד
 עורך־ נגד התביעה בפרשת להיערך שעמד הדיון,

 קידר יידחה. עורכי־הדין, בלישכת קידר אליהו הדין
 בתקופה בארץ להישאר בדעתו כי לתביעה הודיע

 השבוע. כבר הדיון בקיום דחיפות אין ולכן הקרובה,
 כינויי־ שהשמיע אחרי הוגשה קידר נגד התביעה

 נגד — ו״מגמגם״ ״מקרטע״ ״אידיוטית״, — גנאי
הכפול. הרצח במישפט התביעה פרקליטי

זייגר
ד !א ר ט מי נג
 כניין־הכנסת מול יוצאת־דופן הפגנה
 צרפת, נשיא של כיקורו כעת צפוייה

כמקום. מיטראן, פרנסואה
 את לגייס מתכוון זייגר, יצחק הליברלים, ח״כ

 הצריתי■ שיתוף־הפעולה נגד ולהפגין המיפלגה צעירי
 ביטוי לידי שבא כפי האטום, בשטח עיראקי
 ערב שהופצץ לעיראק, הגרעיני הכור במכירת

ישראל. על־ידי הבחירות

ד וארידור לו■ ע כ

ד כו א לי מ1ל
עומ ארידור ויורם לוי דויד השרים

 המערך לצירוף המאמץ כמרכז דים
 בגין. מנחם של כהאשותו לממשלה

 כהצעה מבחינתם, החשוב, החלק
 רכין, ליצחק תיק־הכיטחון מתן הוא

 על כמאבק שרון אריאל של וניטרולו
 זה. צעד כאמצעות הירושה

 מייד היוזמה את יחדשו השרים שני
אפריל. כסוף מסיני הנסיגה אחרי

לוג בחליי□ פי
 שובל וזלמן הורביץ ייגאל שהח״כ כעוד

 לממיטלה, תל״ם להצטרפות מתנגדים
 כן־פורת. מרדכי יהח״כ כתוקף ככך תומך
 אפשרות חשבון מכלל מוציאים אין ״ם כתל
זה. רקע על פילוג של
 מישרת־השר, מובטחת לממשלה, תל״ם תצטרף אם

 ניתנה ולתל״ם בן־פורת, למרדכי זו, לסיעה שתוקצה
 בסיעת־ מקומות יוקצו הבכירים שלחבריה הבטחה
בקרוב. בחירות ייערכו אם הליכוד,

ת ר חרו פו ת ת
בדולציין

 במועמדותו תתמוך בליכוד חטיכת־חרות גם
 נוספת לתקופת־כהונה דולצ׳ין אריה של

היהודית. הסוכנות כיו״ר

 סיעת־ דוכר שלפיהם הפירסומים, למרות
 פלג, (״רוליק״) ישראל ככנסת, המערך

 מזכיר כהונת על להתחרות עומד
 כמיפלגת־העבודה, הצעירה המישמרת

 בתפקידו להישאר יעדיף שרוליק נראה
הנוכחי.

 הם הבאה לכנסת להיבחר סיכוייו המישמרת, כמזכיר
 בעמדת־המתנה להישאר מעדיף פלג אך ודאיים,
ביצוע. לתפקיד

ה □ערה ש ד ח
ם לי ר ב ״ בג

 בבחירות שהתגלו אי־הסדרים את שבדקה הוועדה
 שבליכוד הליברלית המיפלגה לוועידת האחרונות

 מסקנותיה. את להגיש עומדת
 בחומרתן. מרחיקות־לכת תהיינה המסקנות

 ששיגר במיכתב למצוא אפשר לכך רמז
 ■נחמני, דניאל כוועדה, התוכע השבוע

 דורש נחמני הליברלים. של לחכרי־הבנסת
 פרח יהודה הח״כ של במינויו לתמוך שלא

 אי־ רקע על הכנסת, יו״ר סגן לתפקיד
נתניה. מעירו לוועדה הבחירות כשרות

הר ט מי ף ל צי הר
 הבשילו דיסקונט״ ו״כנק לאומי״ ״בנק

 הרציף״ המיטהר ״שיטת את למעשה
 השיטה התל־אביכית. בכורסה שהונהגה
 אחרי־הצהריים, עבודה שחייכה החדשה,

 ועובדיהם, הבנקים בין לסיכסוך גרמה
 הרציף. כמיסהר מלהשתתף נמנעו והם

 השבוע הראשון וביום הצליחה, מילחמת־הבנקים
 ממיליון פחות הרציף במיסחר המחזור סך היה

 המניות, 20 מתוך בשלוש רק מיסחר התנהל שקל.
זה. במיסחר המשתתפות

ר פ לו■ דויד על ס
 אריה אחרונות״, ״ידיעות עיתונאי
 כתיבת אלה כימים משלים אכנרי,

 ושר ראש־הממשלה סגן על מקיף ספר
לוי. דויד השיכון,
 רייסר, מיכה ח״כ ממקורבי אכנרי,

 מועדון־הלי־ של הקבוע המראיין הוא
״היקב״. כוד

א הכתב■□ שו ל פג ו
ב עם ר א ב מו

 היומית העיתונות של ערבים לענייני הכתבים
 לפגישה זומנו לא במצריים, לסיור שיצאו בישראל,

 שהדבר למרות מובארכ, חוסני המצרי הנשיא עם
צאתם. לפני להם הובטח

דרת ר ט ש י מ ות ל ח נ ת ה
 המישטרה של תל־אכיב מרחב כמטה

 כמגמה השוטרים, כין מסע־,הסברה מתנהל
המערבית. בגדה להתנחל לשכנעם
 ליד תקוע, בהתנחלות דירות מוצעות לשוטרים
 רבועים, מטרים 80 של בשטח הן הדירות בית־לחם.
 את לרכוש או בשכירות בהן לדור מוצע ולשוטרים

לדירה. שקלים אלף 420 של במחיר הדירות

ארגנו ן ־״די דכי ווו ת י
ד ה נג ה תי א ה ת־ ד ע ו

 הוגשו מהם כמה שנגד עורכי־דין, של קבוצה
 לישכת־עורכי־ של לוועדת־האתיקה תלונות לאחרונה

 הפנימי בבית־הדין נגדם למישפט והצפויים הדין,
 התקנות נגד במשותף להאבק מבקשים הלישכה, של

 של ותוארם שמם לאי־פירסום הנוגעות המחמירות,
הפרקליטים.
 התלונות כי טוענים אלה עורכי־דין

 של מקובל אמצעי הפכו לוועדת־האתיקה
 לבין עורכי־דין כין חשבונות״ ״חיסול
 ככתי־הדין, יושבים כדרך־כלל עצמם.
 שאינם עורבי-דין כתלונות, הדנים

 משתמשים והללו במיוחד, מצליחים
 חבריהם, נגד כעונשים ומחמירים כמעמדם

כפירסום. הזוכים

ה סיג ע הנ ג פ ת
ס3ב ד י□1ר

 המצרי מהחלק שהנסיגה חוששים בשרות־חתעסוקה
 4000מ־ יותר ליציאת תביא רפיח העיר .של

 השרות, אנשי העבודה. מכוח מיקצועיים עובדים
 ענף־ יהיה שייפגע הראשון שהענף החוששים

 עם להסדר תגיע שהממשלה מקווים הפרדסנות,
 מרפיח לפועלים יותר שבעיקבותיו המצרים,

בישראל. ולעבוד הגבול את לחצות
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