
יגינןיךת

המארינם
צה״ל* וגז־

 כי ההערכה עתה רווחת ישראליים ביטחון בחוגי
 וגדודי ביירות, לחופי האמריקאית השייטת התקרבות
 את להרתיע כדי גם נועדו נושאת, שהיא המארינס

 נמשך עוד כל ביירות, במערב פעולה מפני צה״ל
חביב. פילים שמנהל המדיני המשא־ומתן

עד רוגז
טכ״ל מ הר

 על רוגז יש שרון אריאל שר־הביטחון, מקורבי בין
 בראיון שאמר איתן, רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,

 לפרוץ יכול שצה״ל אחדים ימים לפני עיתונאי
 מאוכלסים באמורים פגיעה יחייב שהדבר בלי לביירות

באזרחים.
 כעיקכות כי מועכים, שר־הכיטחץ מקורבי

 במערב היערכותו את אש״ף שיכה ההכרזה
 לפרדן יותר קשה יהיה דעתה ביירות,

כאזרחים. ?פגוע כלי לעיר

ם ועדת העורכי

 השבוע טסו שכד צה״ל של מסוק
 העיתונים■ של העורכים ועדת חברי

כלככון, לסיור היומיים
 התקלה שאותרה אחרי

 כדי המסוק, את להנחית הטייס מיהר
הנרגשים. העורכים את להרגיע

ת רו ב תג ה ה א ח מ ה
 של המחאה בתנועת התגברות צפוייה אלה בימים
 מצה״ל. שהשתחררו המילואים חיילי

 מגוייסי של גדול שמחזור סכך, נובע הדבר
אלה, כימים משתחרר מילואים

ד רביו ה*וו*ם נג
 השתתפות את למנוע ניסה רכין יצחק הח״ב

 היונים בכינוס העבודה כמיפלגת תומכיו
 זאת עשה לא רכין •שעבר. כשבוע שנערך

 החדש, החוג של הפוליטיות העמדות כגלל
 יתרכז החוג כי חושש שהוא משום אלא

 •שייהפך גור, (מוטה) למרדכי מסביב
?מנהיגו•

 תומכיו, מכל פרי. נשאה שלא כמעט רבין של פנייתו
 מהשתתפות נמנעה נמיר אורה חברת־הכנסת רק

בכינוס.

סד היונים חוג מו ׳
 העבודה כמיפלגת היונים שערכו הכינוס

 כעל קבוע, לחוג ולהיות להתמסד, עומד
מטעמו. הודעות שיפרסם משלו, מוסדות

 יוסי חבר־הכנסת ובין הכינוס יוזמי בין הזמני הקרע
 מרכזי תפקיד למלא רצה ששריד מכך, נבע שריד
 בכוונתם שאין לו הבהירו היוזמים אך בכנס. יותר

ראשון.״ ״כינור לנגן לו להניח

ע מודע■ ב תו
ד מי ע ה דו לדין ל כ נ

ריון של בךגו
 פנה מודעי, יצחק ללא־תיק, השר

 ותבע שרון אריאל לשר־־הכיטחון,
 לתיק־ הד״ר עם את,הדין למצות סמנו

 משום בן־אליעזר, יריב שורת־המונים,
 * דויד של נכדו אותו השמיץ שלטענתו
בפומבי. בן־גוריון

 כ־ חיילות לפני הרצה בן־אליעזר
ה על שלו, המילואים שירות מיסגרת

כש הפוליטיקאי מצטייר שבו אופן
בטלוויזיה. מופיע הוא

 לי ״יש :אמר הוא הדוגמות כאחת
 לי אומר והוא מודעי את שמכיר חכר

 אני אכל מקסים. אדם הוא שמודעי
 -כפי שלו הדמות את לסבול יכול לא

ה הדרך בטלוויזיה. משתקפת שהיא
הטל כעידן אותו להעריך שלי יהירה
 מכיר לא אני המירקע. דרך היא וויזיה
אישית.״ אותו

 השר, שד כתו היתה המאזינות כין
 הוא למרצה על־כך וכשנודע גליה,

הס לא שהשר נראה כפניה. התנצל
 והוא המרצה של בהתנצלותו תפק
 אמצעים ינקטו לא שאם איים
 את בפומבי יפרסם הוא ■המרצה כנגד

כפרשה. עמדתו

מר של הבן ה
 מפיצים המר, זבולון והתרבות, החינוך שר של יריביו

 נסתרת סיבה יש כאילו במיפלגה, נגדו שמועות
 למילחמה שנוגע מה בכל הרבה מתינותו מאחורי
בלבנון.

 כחדרי־חדרים עתה הנשמעת הטענה
 שיזכירו רוצה אינו שחמר היא, במפד״ל

 תלמיד עתה הוא גיוס, כגיל שהוא כנו, כי
 ואינו כירושלים, הרב״ ״מרכז בישיבת

בצה״ל. משרת

ה ל או הן ג כ
ר דווו חי ד

 עז המאבק כי מעריכים התחייה בתנועת גורמים
 התחיה כניסת למען כהן גאולה חברת־הכנסת שמנהלת

 הבא לשלב הקדמה רק היא ולממשלה, לקואליציה
במאבק.

 בהן גאולה תנסה אלה גורמים הערכת לפי
 לתנועת התחייה לכניסת הבא כישלב להביא

 כמאבק להשתתף תוכל שהיא כדי החירות,
בגין. של,מנחם כיסאו עד הירושה

ם צי ח דור על ל ארי
 עסקים ואנשי הסתדרותיות ענק הכרות

 כבדים לחצים מפעילים לליכוד המקורבים
 שיימנע ארידור, יורם שר־האוצר, על

 גביית שפירושו אינפלציוני, מיסוי מיישום
מהם. מס־אמת

 פעילים של לרגל עליה למוקד הפכה מצודת־זאב
הגזירה. רוע את להסיר מארידור המבקשים ליברלים,

הירות ה ז ס ר בו ב
התנופה כמלוא שחזר הרחב, לציבור כניגוד

 מקורבי נוהגים עדיין בכורסה, להשקעות
 עדיין להערכתם, רכה. כזהירות הכורסה

 הכלכלי המחיר על האמת נמסרה לא
 שד ובסופו הלכנץ, מילחמת של האמיתי

 מצעדיגי להימנע מישרד־האוצר יוכל לא דבר
 להם להיות שעלולה מרחיקי־לכת, כלכליים
הכורסה. על השפעה

העיצווזיס
ה טלוויזי שו ב חד ת י

 הפסקות שוב יהיו הקרובים כימים
הטכ הישראלית. הטלוויזיה בשידורי

מת עבודה כסיכסוך הנמצאים נאים,
יחד רשות־השידור, הנהלת עם משך

עיצומיהם. את שו
ה את בזמנו הפסיקו הטכנאים

 הגביע משחקי שידוד לרגל עיצומים,
מספרד. העולמי

שבר ף וז עו ל ב ח 3ה
 נראה, החורף. לקראת שונים חלב במוצרי צפוי מחסור
 הגדולות הרשתות לסוגיהן. גבינות לייבא שיותר

מיוחדים. להיתרי־יבוא בקשות הגישו כבר

צה שמיר ■ומון רו
 דרישתו מאחורי מתייצב שמיר, יצחק שר־החוץ,

 ליומון. הליכוד שבועון את להפוך מילוא רוני של
 לעשיית נוחה דרך כעיתון רואה שמיר

 אחרים, ישרים על־חשכץ לעצמו יחסי-ציכור
מתומכיו. אחד שהוא מילוא, כעזרת

ת דו ירחון ■עדוך ג
 לידיו שיעבירו דורש מיפעל־הפיס, מנכ״ל גדות, גדעון

 התנועה, שמוציאה ישראל, בארץ הירחון עריכת אח
 קאופמן. חיים סגן־השר בעריכת
 לכתכ-עת הירחץ את להפוך חצה גדות

הליכוד. עיתוני כשרשרת יוקרתי

ת זי? חו לי ש ד ב כו לי ה
 ז׳ק, משה העיתונאי ״מעריב״, מעורכי אחד
 המיבסה כמיסגרת הסברה, לשליחות יוצא

 הסיור. לארצות־הכרית. החרות תנועת של
התנועה. ידי על יכוסה שבועיים, שיימשך

 העיתונאי הוא אך א־פוליטי. שהוא לטעון נהג דק
 בשליחות ללבנון הפלישה אחרי היוצא הראשון,

הממשלה. מטעם הסברה

ם מועדון טי סלי דבו־
 לעורכי־ בלעדי מועדון להיפתח עומד בבית־אנזריקה

 מזכירות שליחים, טלקס, חדרים, שירותי שיתן דין.
 שבסביבה. לבית־המישפט מהמועדון ישיר וקשר

 יהיו לשנה החברות דמי ובר. מיסעדה יפעלו במקום
דולר. 300

לישכת־עורכי־הדין. חסות את קיבל המקום

א ■היה ל
שב שוי קיץ מו

 למרות הפגרה, בעת תכונס לא הכנסת כי ברור כמעט
בלבנון. המילחמה

 בחו״ל. לסיורים כקיץ מוזמנים רכים ״כים ח
 לתקציכם. השום הכנסה מקור המהווים
 ההפרשים את לכיסם משדישדים הה״כים
 מקבלים שהם 7׳האש סכומי כין הגדודים
 הסכום וכין אותם, המזמינים מהגופים
 מתנגדים אלה ״בים ח למעשה. שהוציאו

שלהם. הפגרה להשבתת כתוקף

א אבנר■ יופיע ל
 אבנרי אורי יופיע לא לחו״ל נסיעתו בגלל

 שלא ,15.7.19*2 חמישי, ביום של״י בכנס
של״י. במודעות שפורסם כפי
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