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 כמילחמת צה״ד שד
ביים הגיע זניץ^הרישמי,

 ההרוגים מיספר
 המג פי על־ הדכגון,

השבוע ־השלישי
פצו 2007 נעדרים, 11 יש בך על־ נוסך

צדן ״ ך***,*״ מפר הנתונים את שבויים. ושלושה עים,

שגריר יה״ה נאור
 הבטיח בגין מנהם ראש־הממשלה

 נאור, אריה לשעבר, הממשלה למזכיר
 מישפטו תצאות שיהיו מה יהיו בי

 עובדי־ של המישמעתי בבית־הדין
כשגריר. ימונה הוא המדינה

 יינתן לוריא־נאור בפריטת פשק־הדין
ספטמבר. חודש בתחילת

יפוטר לא שרון
 לנקוט בגין. מנחם ראש־הממשלה, של בדעתו אין

 שרון, אריאל שר־הביטחון. של לסילוקו צעדים בשום
 בלבנון. צה״ל נמצא עוד כל מהממשלה,

 שרץ של למינויו בגין של הנימוקים אהד
 חזק״ ב״איש הצורך היה כשר־הביטחון

 יושאר ששרון הסיבה גם וזו ימית, לפינוי
מלבנון. צה״ל שיפונה עד לפחות בממיטלה

תרעומת
ארידור כלפי

 לשר־ באוסוזיציה שהתייצבה קבוצת־השרים, בקרב
יורם שר־האוצר, כלפי תרעומת שוררת הביטחון,

 שר־האוצר של לדעתו כי סבורים שרים'אלה
 בהתחשב מיוחד, מישקל להיות היה יכול

 של - למשק־המדינה החמורות כתוצאות
 כדל העדה לא ארידור אך מילחמת־הלבנון,

זה. נימוק

השבוע ביזוב
 השבוע שהפיצו כזבים, ל־טני שהר אין

 היום אין בביירות שר־הביטחון: מקורבי
 המצויירים אש״ך, לוחמי ויותר אלפיים

 כעיר, להישאר שבדעתם שונים, בדרכונים
 הסורים תיגברר כאילו בידיעה אמת ואין
בלבנון• שלהם הכוחות מערך את

■פרוש לא !,בג
 שראש־ הדעת עד מעלים אין במצודת־זאב

 כפי שנתיים, בעוד יפרוש אכן ׳המכדטלה
לאחרונה. שהודיע

 בשקם מעוניין שהוא היא לדבריו המועלית הסברה
המפה תהיה שלאחריו מיפלגתי, ופנים פרלמנטרי

 לגמרי. שונה הפוליטית־מיפלגתית
 יפלו מהיר, למירוץ שייכנס הירושה, על במאבק

ביקרם. רוצה אינו שראש־הממשלה מהמועמדים חלק

■תמודד דבי!
 שבוע, מדי להתכנס המקפידים מחנה־רבין, אנשי

 תביעה בלבנון, ההסדר השגת אחרי להעלות, עומדים
 ראשות־המיפלגה. על התמודדות לערוך
 של המועמד בחירת כי יתבעו רבין אנשי

 תיערך דראשות־הממשלה מיפלגת־העבודה
 המועד חברי־הסיפלגה. כל של בהצבעה ^

 היהודית השנה תחילת הוא נוקבים •טהם
 בתאריך תיערך שההתמודדות כדי הבאה,
 לכנסת, הבחירות מן האפשר ככל מרוחק

 פוגעת היא כי לטעון יהיה ואי־אפשר
המיפלגה• בסיכויי

מתמתן רב■!
 התמתנות של תהליך חל האחרונים השבועות במהלך
 סגורים ובחוגים רבין, יצחק בדיעותיו והולכת גוברת

 לפני לו שהיו אלה כמו יוניות, דיעות משמיע הוא
 מרדכי עם להתמודד מבקש רבץ :ההסברכראש־הממשלה. שנבחר

במיפלגת־ היונים תמיכת עד גור (״מוטה״)

שריד - פרס קרע
 פרס, שימעון העבודה, יוד בין הקרע

 שריד מוחלט. הוא שריד יוסי הח״כ ובין
 לפרוש כדי הראשונה להזדמנות עתה ממתין

ממיפדגת־העב־דה.
 במפ״ם, הרוב עמדת הפרישה: את המעכב הגורם
 היונים תנאי. בכל כימעט מהמערך פרישה השולל

 כמיסגרת אומ״ץ, של בקיומה מסתפקים זאת במיפלגה
קיטור״. ״להוצאת

ייפתח פורעי תיק
 כיושב־ מתפקידו מודעי יצחק השר להדחת המאבק

 מחבררותו אף ואולי הליברלית, המיפלגה נשיאות ראש
 גבוה. להילוך נכנס בממשלה,

 אינו שמודעי שיוכיח חומר לפרסם עומדים יריביו
 שהוא שונות ושפעולות בתנאי־לחץ. לתפקד יכול
רב. נזק לה הביאו תפקידו, במיסגרת במיפלגה, עשה

ו<יעווה—עור! גולן:
 כעורך־מישנה כיסלו רן של כהונתו סיום עם
 לידי כנראה התפקיד יעבור ״הארץ״, של

העיתון. של הפרלמנטרי הכתב גולן, מתי
 אמנון לידי יעבור הפרלמנטרי הכתב תפקיד כי יתכן

 סיפורים של בסידרה לאחרונה שהצטיין דנקנר,
מילחמת־הלבנון. על קצרים

גל״ץ עד פסקנות
שבועיים תור

 איגוד מטעם בגל״ץ המתרח־ש את הבודקת הוועדה
 שבועיים. תוך למסקנות תגיע עיתונאי־ישראל

 אחד תומך רק בוועדה יש הנראה ככל
שר־הביטחץ. של בעמדותיו

59 בן פרס
ה בעיתונות לפירסומים בניגוד

 את פרס שמעון חגג כאילו שבוע,
 50 בן הוא פרס ה־סס, יום־הולדתו

בילבד.
בדיוק. שנים 1כ־ט מבגין צעיר פרס

רוצה בגין
דתי שני בערוץ

 להיפגש עומד בגין, מנחם דאש־הממשלה,
 בו ולהאיץ המר, זבולון שר־החינוך, עם

 לטלוויזיה. שני ערוץ להקמת שיפעל
 דתיים בעלי־הון של קבוצה פנתה לאחרונה
והתעניינה ראש־הממשלה, ללישכת

 במיכרז. לזכות בסיכוייה
 המר את יניעו חובשי־הכיפה שהמשקיעים יתכן
במהירות. בעניין לטפל

ר״ רו ב די ל וו ״ ה צ ־ י ל ג ב
 עוברות בגלי־צה״ל, חדשה הוראה על־פי

 זרות, סוכנויות־ידיעות של הודעות
 לאחרונה עד דיברור. בישראל, הקשורות

 ישראליות כתבות כלפי מופעל זה נוהג היה
בלבד.

תרומות־־דם
במישטרה

 אריה רב־ניצב ,המישטרה, מפכ״ל
חד הודאה לאחרונה הוציא איבצן,

 קצין אך כדרגה יועלה לא שלפיה שה,
 דם תרם לא עוד כל במישטרה, אחד

ב הופצה ההוראה למגן־דויד־אדום.
בארץ. תחנות־המישטרה כל בין חוזר

 להתיישבות הקץ
חקלאית

 מישרד־החקלאות, שהוציא הנחיות על־פי
 חדש חקלאי ישוב הקמת תאופשר לא

לו. מחוצה או הירוק הקו בתחומי
 כל רע. בכי הוא הקיימים הישובים מצב :הסיבה

לקיימים. לעזור היכולים משאבים ידרוש חדש ישוב

בוועדות בשינוי רוצים
 הצעה בפגרה להעלות עומדים מסיעת־המערך ח״כים

 השונות. לוועדות הח״כים של חדשה לחלוקה
 לא, אם ובין לדיון תובא ההצעה אם בין

 שונים ח״כים כין רעשני עיסות צפוי
יזה• בנושא

מבריחים
בראש־הניקרה

 מהלכות בראש־הניקרה בתחנות־הגבול
 מאוד, בכירים קצינים כמה על שמועות
 מוצרים להבריח מנסים כשהם שנתפסו
 לא- נשק נתפס המיקרים כאחד מלבנון.

_ אישיי.

 המבדיל!נגד
̂ע ל א ̂ סגירת י ל ״

 לסגידת מתנגדים ־מפד״ל ה״כי ששת
 הם פשרה כהצעת בשבתות. ״אד־על״

 ארבע פני על הדרגתית, בסגירה תומכים
שנים.

 על תוותר חרות
מחלקת־העל״ה

 תיק־העליה על לוותר יעדיפו בתנועת־החרות עסקנים
 רפאל הנוכחי. שמועמדם כדי היהודית, בסוכנות

 נוספת. בתקופת־כהונה יכהן לא קוטלוביץ,
גורדון. אורי הוא לתפקיד המערך מועמד

 בצמרת שינויים
מס־ההכנסה

 העוזר תפקיד על אישית התחרות של רקע על
 משה יצא בתל־אביב, 5 מספר לפקיד־השומה הראשי
 שינויים הרישמי: הנימוק מוקדמת. לפנסיה ברייט

פרסונליים.
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