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שחור חתול
וארי? רפול בין

 על רוגז איתן, רפאל רב־־אלוף הרמטב״ל,
 כי סכור רפול שרון. אריאל שר־הכיטחון

 -התהילה את טמנו לגזול מנסה אריק
כלבנון. המילחמה ביצוע על לו המגיעה

 לעשות מנסה שרון כי טוענים רפול של מקורביו
 רבץ יצחק לרמטכ״ל דייו משה שעשה מה לרפול

 הפך דאז שר־הביטחון כאשר ששת־הימים, במילחמת
 קצר זמן לתפקידו שנכנס למרות הניצחון גיבור
המילחמה. לפני

־ המזימה
לבנו! חלוקת

 ממשלת של הרישמית לעמדה כניגוד
 כריבונות לפגוע ככוונתה שאין ישראל,

 התומכים בממשלה שרים ישנם לבנון,
 השפעה לאיזור לבנון חלוקת כרעיון
 לדרוזים. אוטונומיה עם וטורי, ישראלי

 דרמאתית הרחבה יהיה הישראלי ההשפעה איזור
 חדד. סאעד של המובלעת בנוסח שטח של

לרעיון. פומבי נתן אף מודעי יצחק השר

ליכוד ממשלת אין
 ממשלת־ להקמת הסיכויים אפסו למעשה

 כתקופה המעיד כהשתתפות ליכוד־־לאומי
הקרובה.

 ״בפירות המערך את לשתף ירצו לא ובגין הליכוד
 רבה התמרמרות שוררת במערך ואילו הניצחון״,

 מנהיגיה, לדברי עתה, שעורך ההסתה״ ״מסע על
 הצייתנית התנהגותו למרות נגדו, הליכוד

המילחמה. בעת המערך של

שרון ובד ליכוד
 איחוד על ברצינות חושבים הליברלית במיפלגה

 את לחסום כדי זאת וכל אחת, למיפלגה הליכוד
 ראשות־הממשלה. אל שרון אריק של דרכו

 כזה שכמיקרה מניחים כליברלים פעילים
שרון. נגד רוב המשותף כמרכז ייווצר

דובר^על לנדאו
 לנדאו, אלי שר־הביטחון, של יועצו

 למעשה מילא לא ארוכים חודשים שבמשך
 שרי,הביטחון על־ידי מונה תפקיד כל

 מטעמו, ההסברה מערכת על כממונה
 של פעולותיו על לנדאו פיקח ולמעשה

דוכר־צה״ל.
שרון על-ידי מונה דן, אורי השר, של אחר יועץ

 ציפורי, מרדכי הפרובלמטיים״ ״השרים את לתדרך
 תמיכתם את להשיג כדי המר, וזבולון ברמן יצכק

שרון. בפעולות

מתארגניס
דו■ דויד וגד

 בהסתדרות, חרות תנועת תכלת־לבן, בסיעת פעילים
 בכל הסיעה ראשי של אוזלת־ידם נגד מתארגנים

 תנאי־העובדים. להטבת למאבק שקשור מה
 מתחת הקרקע את •טומטת זו התארגנות

 ראש־הממשלה וסגן שר־השיכון של לרגליו
 כוחו מירב את ששאב לוי, דויד

תומכי־חרות. מהפועלים
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 ותאד, מוחמד מפ״ם, מטעם הערבי הכנסת חבר
 להעלות ותאד של ניסיונותיו כל מיפלגתו. על רוגז

 תאמץ המיפלגה כי הצעתו, את במיפלגה לדיון
 בתוהו. עלו ביירות, ליד כוחות להפרדת הצעה

 ׳טעל• החלטה תאמץ שמפ״ם מציע ותאד
 חמישה של למרחק צה״ל יסוג פיה
 ומוסדות מכיירות, קילומטרים עשרה עד

כהצעה. לדץ אף מסרבים מפ״ם

ו?דון|־ו,ו0 סוגרים
 שניים אלה בילים סוגר שיף חיים איל־המלונאות

 הנזאוינה מלון הם אלה שלו. ברשת מבתי־המלון
 הרישמית הסיבה בירושלים. אורגיל ומלון בתל־אביב,
 שיפוצים. לצורך נסגרים בתי־המלון שנמסרה:
 סוגר ששיף סבורים התיירות כענף גורמים

 השפל כגלל זמני כאופן כתי־המלון את
 מילחמת־הלבנון, שיצרה חסר־התקדים

 אחרים מלון כתי בעלי גם יאלץ ואשר
צעדיהם. את לשקול

בבורסה אופטימיות
 צפוייה כי סבורים התל-אביבית בבורסה הברוקרים

חדות שערים עליות של תקופה הקרוב בעתיד

 בבורסה. שנעשות היומיות העיסקות במחזור וגידול
 לאופטימיות עצמם הברוקרים יגרמו למעשה
 מלאכותי כאופן יעלו כאשר הזאת,

 את ולמשוך לנסות כדי השערים את
לכורסה. המשקיעים

■זה ט ! ג אר
לשל□ חדלה

 חודשיים תמלוגים שקיכלו ישראלים
 כספם את קיבלו לא ארגנטינה מממשלת
האחרונים. החודשים כיטלושת

 דולרים שמחוסר נענו הם לבנקים, שפנו אחרי
תמלוגיהם. את לעת־עתה יקבלו לא הם בקופת־המדינה

ארגנטיני־□ יהודים

 יכולים אינם 40 גיל עד ארגנטיניים יהודים
 חופשי. כאופן ארגנטינה את לעזוב
 כת־הקצינים חברי להבטחת בניגוד הוא הדבוי

 המדינה אזרחי שאר על החלה — שההוראה השלטת,
היהודים. על תחול לא — המילחמה בגלל

חוק - בעיריות בחירוח
 פרטית הצעת־חוק הגשת יוזם קליינר מיכאל ח״כ

ייערכו המקומיות לרשויות שהבחירות שתקבע

 מיקרה בכל לדחותן. יהיה ואי־אפשר במועדן,
 אלא לכנסת לבחירות בצמוד יתקיימו לא הן

חודש. של בהבדל
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 הד״ר שר־הפנים, נגד האחרון המסע שאת נראה
 תיק־המישטרה, את שימסור כדי בורג, יוסף

 בדמאיר. יהודה הד״ר לסיעה, חברו מארגן
 טען כאשר בפומבי, על־כך רמז עצמו בורג
 מאחוריו עומדת המפד״ל כל שלא

מתיק־המישטרה. להיפרד בסירובו

נקמה
בבתי־המישפט

 בזמן בבתי־המישפס שנפתחו הדחופים התיקים כל
 -מטופלים. אינם והם בצד, הונחו העובדים עיצומי
 שרצו מה את קיבלו לא עדיין בתי־המישפט עובדי

 כאמצעי־ הדחופים התיקים בעיכוב משתמשים והם
לחץ.

ר׳ן גולדשט״ן
בבפד־סבא

 תושב שהוא גולדשטיין, פינחס הליברלים, ח״כ
 העיר. לראשות הליכוד מטעם ירוץ כפר־סבא,

 של מותו אחרי כי גדולים, הם להיבחר סיכוייו
 בעל יורש למערך אין גלר, זאב העיריה ראש

דומה. קומה שיעור
 פגיעה הוא ככפר־סכא הליכוד של ניצחון

 כפר־סכא כי כמערך, קשה מוראלית
העבודה. תנועת של מעוז היתה
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 השקעה כיום כוהנים רכים משקיעים
כלבנון. כמילחמה המעורבות בהכרות

 ותחמושת ציוד־לחימה שיספקו בחברות מדובר
 הפרוסים לכוחות וציוד שירותים שיספקו ואותן לצבא,
לגבול. מעבר

 השקעה הוא אלה חברות של הפעילות היקף התרחבות
מביני־עניין. לדעת טובה,

בשבת לא ־ גוויות
 של גוויות באיסוף עסקה לא הצבאית הרבנות

 להתמרמרות גרם והדבר בשבתות, חללי־מילחמה
 בקירבתם הגופות הימצאות החיילים. בקרב רבה

בריאותיות. לסכנות גרמה

א סירב האלוף מל פקודה ל
 מונה הכיפורים יום מילחמת כשלהי

 שמואל האלוף כמקום טל ישראל האלוף
 אחרי הדרום. חזית במפקד (גורודיש) גונן

 ישראל כין הפסקת־האש לתוקפה שנכנסה
 משה דאז, הכיטחץ שר פקד מצריים, וכין
 המצריים הכפרים את להרוס טל על דיין,

בשליטת שהיה לתעלה, ממערב כאיזור

 יש אמנם אם לדעת כיקש טל צה״ל.
 זאת, לפקודה הממשלה מטעם החלטה
 לקכל תבע אישור, על־כך קיכל ומשלא
שר־הכיטחון. כחתימת ככתב, אותה

 ככתב, הפקודה את לתת סירב דיין
 למלא טל ייטראל האלוף סירב ועל־כן
נגנזה. והיא אותה,
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