
ם אריק אחר* מחזרי
 כתנועת שונות קפוצות שד פעילים
 אריק אנשי עם נימנים שאינם החרות,

 דרכי וכודקים כאחרונה מגששים שרון,
אליו. התקשרות

 שיחסי־הכוחות, טוענים שר־הביסחון של אנשיו
 התנועה, של 15ה־ בוועידה ביטוי לידי שיבואו כסי

רבים. יפתיעו

ד סו ליאומיל לי
 במערך רחבים בחוגים עתה הקיימת המגמה מול

 של בנימוק לאומי ליכוד לממשלת עתה להצטרף
 להמתין. התובעים יש חירום״, ״שעת
 לנחול עלולה ישראל כי אומרים אדה

 יהיה אפשר שכעיקכותיה מדינית, תכוסה
 ולהקים הליכוד ממשלת את להפיל

המערך. כראשות ממשלה

ל3 ־ ת 3ר ל ודע ה ? ה
 עם השבוע נשנשה עכשיו שלום תנועת של מישלחת

 בר־לב. חיים העבודה׳ מיסלגת מזכ״ל
 שמיפלגת תכעו עכשיו שלום אנשי

 יותר כיקורתית עמדה תנקוט העכורה
 כר־לכ של תשוכתו כלכנון. המילחמה כדפי

דעת־הקהל. את לכדוק צריך :היתה

דור לחץ הזאין ארי
 לחצה את למעשה ״הזמין״ ארידור, יורם שר־האוצר,

 עצמאים גם שיאלצו צעדים לנקיטת ההסתדרות של
 המילחמה. של הכלכלי בנטל להשתתף וחברות

 כממשלה להעכיר היה יכול לא ארידור
 שד התנגדותם כגלל זה ככיוון החלטות

 המייצגים חירות, מאנשי וחדק הליכרלים
גדולים. כעלי־הון

ה הג ח הנ פי לו חי
ש״ד לא

 כי מוסרים בפאריס אש״ף מקורות
 הוקמה ככר ״ף לאש חילופית הנהגה

תפ ככיירות אש״ף שהנהגת דמיקרה
לתפקד. סיק
 נמצאת שכו המקום על נמסר לא

זאת. חילופית הנהגה

ם לי ם של תרגי קי בנ ה
 ובמוסדות בבנקים כי חוששים במישרד־האוצר

 לעקוף ינסו בבורסה, הפועלים האחרים, הפיננסיים
 של מכירה עיסקות על המיוחד ההיטל את

ניירות־ערך.
 שהברות־הבת תחת הדרכים: אחת

 עיסקות יכצעו לכנקים המסונפים והמוסדות
 עיסקות עצמן דכץ כינן יכצעו הן מכירה,

 ניירות־ערך, של ״המרה״ או ״העכרה שד
מההיטל. ישתמטו וכך

א אמוים התגייסו ל
 חיילי לפני להופיע התגייס לא חנוך שלום הזמר
 סירב גבריאלוב מיקי צרוד. שהוא בטענה צה״ל,

מי ריבלין, ספי בילדיו. לטפל שעליו בטענה להתגייס

 מילחמה שיש פעם בכל לישראל להגיע מקפיד כהן
 מילחמת מאז המילחמות בכל כאן היה והוא באזור,
 לפני בהתנדבות מופיע כהן הימים. ששת
צה״ל. חיילי

ם ערבי ד ה ג רק״ח נ
 ״ח, רק על רב זעם יש הערכי כרחוב

 כשלבים ברית־המועצות של שתיקתה כגלל
 כל-עוד הלכנון, מילחסת של הראשונים

 הישראלים כץ הקרבות התחילו לא
והסורים.

 אשר הסובייטים, נציגי את רואים רק״ח בנציגי
 הלחימה בימי — הפלסטינים את למעשה, הפקירו,

הראשונים.

ת דו ם ג קו מ ■רון ב
 ראש־ בלישכת שנערכה שרים, של בדרג בהחלטה

 של בוועד־הפועל חילופי־גברי על הוחלט הממשלה,
 הקרובים. בימים כבר רשות־השידור

 גידעץ יחליף ירון ראובן הפרופסור את
 ראש שהיה מיפעל־הפיס, מנס״ל גדות,

 במערכת- הליכוד של מחלקת־־ההסברה
האחרונה. הבחירות

ב ת שג שו ר שידוד ד ה
 של לוועד־הפועל מיפלגת־העבודה ממועמדי אחד

 עיתונאי הוא בלול, דניאל במקום השידור. רשות
שגג שמואל מעריב,
 להצטרף הרעיץ את זנח ששגב נראה
״י. לתם

ם לי ע ב ם ה ״ ד הו ס מי ה
 בעלי־המניות שמות את למסור מסרב בנק־ישראל

 שהדבר בטענה בארץ, הבנקאיים במוסדות העיקריים
 הבנקים. ענייני סודיות על לשמור התחייבותו את נוגד

 כעלי מיהם לדעת מהציבור נמנע זו כדרך
 השונים, כבנקים העניין וכעדי השליטה

 מדינה כשום אח־ורע לו שאין דבר
מערבית.

ת סדו  ■קבלו מו
פיצויים

 ימית חבל במושבי פרטיים מתיישבים רק לא
 בעיקבות פיצויים מקבלים ימית העיר ותושבי

החבל. פינוי
 וציבוריים, פרטיים שונים, מוסדות גם

 ימית, בחבל עסקים אד סניפים להם שהיו
 מתנהל גובהם שעד פיצויים, מקבלים

משא־ומתן. עתה

של ר מ פ ? ה ם כ ס ה
 פועלי מועצת מזכיר בן־מאיר, דב המערך ח״כ

המיפלגה, של תל־אביב במחוז החזק והאיש תל־אביב

 מתפקידו. יפרוש שלא ממנו ותובע
 הנוכחי שהסזכ״ל טוענים, משל מתנגדי

 וכין כינו שהיה ג׳נטלסני, הסכם הפר
 יפנה שמשל קיסר, ישראל ממלא־מקומו,

 להבטיח יוכל שקיסר כדי מקומו, את
 הכאות בבחירות המערך ניצחון את

להסתדרות.

ר העירעור ב מ ב ו בנ
 אבו־חצירא, אהרון לשעבר, השר של עירעורו

 יערער אבו־חצירא השנה. נובמבר בחודש יתחיל
 התביעה ואילו המחוזי, בבית־המישפט הרשעתו על

קולת־העונש. על תערער

■ודחי יציב
 המזכיר את להדיח במגמה מתארגנים מפ״ם ניצי

 יציב. גד המיפלגה, של המדיני
 יציב מלבד מזכירים. ארבעה עתה יש למפ״ם

 בנימין כללי, במזכיר שם־טוב ויקטור מכהנים
 גרוסמן וחייקה אירגוני כמזכיר יסעור (״בנג׳לה״)

חברה. לענייני כמזכירה
 של הקרזבה כוועידה שתועלה ההצעה

 המזכיר תפקידי את לאחד תהיה מפ״ם
 שני את ולמסור וההכרתי, המדיני

לגרדפמן. התפקידים

ח הכינים רו חוו
 במה לפני ישראל את שפקדה מגיפת־הכינים,

 בבתי־ התגלו האחרונים בימים חלפה. לא חודשים,
 אצל כינמת של מיקרים בירושלים רבים ספר

התלמידים.

ב׳ ״ ח א ת פו
ה עד ס מי

 לעסקים חוזר נתן. אייבי השלום, קול אוניית בעל
 שתיפתח הודית, במיסעדה כשותף נכנס הוא החוף. על

תל־אביב. בצפון

אור בחוץ שם־
 המופע של הרעיון הוגה שהיה שם־אור. יונתן

 הכדורגל משחקי משודרים שבו הקיץ, את לקרוע
 עם הסתכסך שם־אור ההפקה. מתפקיד הורחק מספרד,

 מסתכמת בו שההשקעה במופע, המשקיעים
דולר. במיליון

ה א ח מ
 צה״ל כי העובדה נגד מוחות אד
וגברים. נשים כץ מפלה
 דוכר כי העוכדה נגד מוחות אנו
 נשים־עיתונאיות כניסת אוסר צה״ל
הלבנון. לשטח
עיתו כי העוכדה נגד מוחות אנו
לעו לרעה מופלות ישראליות נאיות

להי שהורשו זרות, עיתונאיות מת
לכנץ. לשטח כנס

כ הקרבות את סיקרנו שלושתנו
 של הראשונים כימים לבנון שטח

 תפקידנו את ומילאנו המילחמה,
 לוקחות שאד הסיכון ידיעת מתוך

 לדובר־צה״ל זקוקות איננו עצמנו. על
עלינו. להגן כדי

ת  ישי שרי
ג ענת ר  סטי1□
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