
מעוות? מידסון
 השגת — שרון אריאל •של העיקריות הפטרות אחת

 הכבושים השטחים אופלוסית מצד שיתוף־פעולה
 כוונתי עד חמורים סימנים שום אין לחלוטין. נכשלה — ממילחמת־הלבנון כתוצאה

 וברצועת־עזה המערבית כנדה האוכלוסייה
 כאש״ף. המוחלטת תמיכתה לנטוש,את

 מנחם הפרופסור הככושים, השטחים משד
 מצליח ואיבו לחדופין משותק מילסון,

מיחמותיו. כאחת אף

א בקיץ □,1השיגו ב ה
 יתכן שבמיסגרתם הארץ, ביומון המישמרות חילופי

 עורך־ את יחליף גולן׳ מתי הפרלמנטרי הכתב כי
 רק בנראה ייערכו כיסלו׳ רן הנוכחי, המישנה

הבא. בקיץ

■תחיל פן־יש■

ו ! י ך1ת י שראלי□ן י
ר3מ3וו3

 כמפקד לתפקידו ייכנס בן־ישי רון הטלוויזיה כתב
בנובמבר באחד צה״ל גלי הצבאית תחנת־השידור

החייל ה3וש איר
 אנשי פינוי ערב הרוש, רון החייל בשבי נפל כך

:מביירות אש״ף  להחליפו צריך שהיה לחברו, המתץ החייל
 התקרב כאשר סודדת־עפר. על בתצפית

 אדיו, מבטו את החייד היפנה החבר,
 החזית. אד כשגבו וישב

 כיצד ראה ולפתע בסוללה, עולה החל החייל־המחליף
 אנשי־ על־ידי נגרר זה הרוש. רון של רגליו נעלמות
 עמדותיהם. אל הדמוקרטית, החזית חברי אש״ף,
 לא ברמקול, שדיברי צה״ל, חיילי מצד איומים
הועילו.
 יחד הוחזר והחייל מייד, התערבה אש״ף הנהגת

אחיעז. אהרון הטייס עם

תקן׳ מי ט ב ב הו
 בשיקום השתתפו ישראליים וטכנאים מהנזסים

 שנפגעו בלבנת, חברות־הנפט של מיתקני־הזיקוק
 במיתקנים ישראלים עובדים עתה עדבמילחמה.

 והחברות הסעודים בהסכמת האלה
 הנפט הנפט. את המפיקות האמריקאיות

 העובר ״טפליין׳, בצינור למיתקנים מגיע
ברמת־הגולן.

א הסורי□  רצו ל
ם כ ס ה ל עס ב ״ מ ג׳

 רפאל רב־אלוף הרמטכ׳׳-ל, ובין בינו סוכם כך השנה.
השבוע. שהתקיימה בפגישה איתן,

י נישואיו א ל כ ב
ל שהוסגר אכיטז הרצל האסיר

 לאשה לשאת יוכל מצרפת ישראל
 השכוע שנולד ואם־בנו, חברתו את

חודשיים. בעוד רק בכלא,
היהודית ההלכה דיני :הסיבה

יו מוקדם במועד נישואים מונעים
אר אורית אביטן, של חברתו תר.
ש הראשון התינוק את ילדה כיב,
ישראלי. בכלא פעם אי־ נולד

ד ר א מ ל ם. אי מ ■וצג הי
ם אין ב ס הסורים ונם ה

 סוריה ממשלת עם הסכם שום אץ עתה עד
 הפלסטיני השיחרור צבא אש״ף, פינוי על

 מביירות. הסוריים והכוחות
 האמריקאי. השליח שהצליח מה כל כי טוענים בירושלים

הסבמה־שבשתיקה, הוא מהסורים להשיג חביב, פילים

 הוא לבנון, כנשיא אל־ג׳מייל בשיר שנבחר לפני
 ממשלת־ תמיכת את להשיג וניסה בדמשק ביקר

 הוא ייבחר, שאם לסורים הבטיח ׳מייל ג כנשיא. במועמדותו סוריה
 מאדמת המיידי סילוקם את יתבע לא

 והתנגדו לבקשותיו, סירבו !הסורים לבנון.
לבחירתו. האחרץ הרגע עד

 בחיפה הגדולה שביתת־הימאים על מחזה
 סובול, יהושע המחזאי שכתב ,11131 בשנת

 . ליסץ״. ״בית בימת על יוצג לא
 רקע שעל היתה לסובול שנמסרה הרישמית הטענה
 השחקנים אך אקטואלי. אינו הנושא לבנת אירועי
 לפגוע עלול המחזה :שונה היא שהסיבה טוענים

הליכוד. את ולשרת המערך בתדמית
 בביירות. ההסכם בביצוע ישירות לפגוע שלא

 את למנוע מנסים אינם שהסורים נראה זאת, עם
 על־כך מחאה לא־ת המיזרחית, הגיזרה .חימום״

עימם. הסכם הושג שלא
ה ל ש מ מ ה ה ךדג ס י כ נ ל ב ק ק ל כ ־ סן ח

א שירות ל ר ל סו
 החטיבות אחת של חיילי־המילואים

 ל־ לפנות עומדים כלבנון המוצבות
 המשך חוקיות שיבדוק כרי בג׳ץ

שירותם.
 שהם לימים שמעבר היא, הטענה

 להם ניתן לא חריג, צו פי על נקראו
 הם שאותו הזמן משך על תידרוך כל

במילואים. לבלות יצטרכו

ס נכוו! שדון א ל
 לשר־הביטחון. פישביין יעל המחנכת של פנייתה
 בלבנת, ישרת לא שבנה בתביעה שרון, אריאל
בחיוב. נענתה  מיחידתו הועבר סדיר, בשירות חייל הבן,

הארץ. כצפון לבסיס בלבנון

2 קמפ־דייוויד אין
 אין בכלי־התיקשורת, המופצות לשמועות בניגוד

 הסכם תחת מגובשת מדינית •תוכנית לאמריקאים
 לו. כתוספת או קמם־דייוויד

 כלפי ישראל בממשלת האמיתית הדאגה
 כי מהידיעה נובעת האמריקאים כוונות

במישרד־החוץ• לתפקיד ימונה סיסקו ג׳וזף

ת גגירוח ספו נו

ת ר כ ה אש״ף ב
 לאמצעי־ כה עד דלף לא שתוכנו חודש, לפני בדיון

 עמדת תהיה מה בשאלה הממשלה עסקה התיקשורת,
 ישראל. של בזכות־קיומה אש״ף יכיר אם ישראל
 ראש־ של הצהרותיהם באו הדיון אחדי

 יצחק שר־החוץ, ושל בגין, !מנחם הממשלה,
 לשאת־ מוכנה תהיה לא ישראל כי שסיר,
בישראל. יכיר אם גם אש״ף עם ולתת

ק לו 3קרו - מודעי סי
 מסיור־ השבוע שחזר מודעי, יצחק בלי־תיק השר

 כי התבשר ובמכסיקו. בארצות־הברית הרצאות
 הליברלית המיפלגה מראשות לסלקו התוכניות

בקרוב. להתממש עומדות  עם ■סייד אותו לסלק ינסו מודעי שיד יריביו
 מודעי אך שנכשל, בטענה המילחמה, סיום
קרב. ללא לוותר מתכוון אינו

ח חו ד ה צ3 ה  - גד״
ט פ ש מי ה ח־ בי ל

 מתכוון מגלי־צה״ל המודחים אחד
 שר־ כנגד מישפטיים בהליכים לפתוח

הדחתו. בשל והרמטכ״ל הביטחץ
 את להביא מקווה הוא זו בדרך

הצב בתחנה האירועים שרשרת כל
 לדיץ המילחמה, תחילת מאז אית,

בבית־המישפט. פומבי

 נוימן, וניסן פרס גרשון<״גיגי״) הקבלנים
 חסן־בק סיסגד בשטח לבנות אמורים שהיו
 אלפי סאות של ימיקדמה קיבלו ביפו,

 ׳תעניק שהמדינה הסכום חשבון על שקלים
להם.
 הוברר המיסגד •של ייעודו על הוויכוח בלהט

 איימו הקבלנים ושני האדמה, את הפקיעה שהמדינה
לערכאות. יפנו הם יפוצו׳ לא הם שאם

ח ■סכר *ויש לו■ א
 עבירות־ בגין לדין, גניש שלום הקבלן של העמדתו

 ראש־הממשלה. סגן של מעמדו את מסבכת מם,
 כשר־השיכון. גם המכהן לוי, דוד

 רבות דירות בוכה מסקורבי־דוי, גניש,
 מעמדו יתערער יורשע, אם הסישרד. עבור

בסיפלגתו!כציבור. לוי של

ת בו ר ת ע אי ק בנ
א שווה ל
 שלושה שהגישו בתביעה בית־המישפט החלטת

 שיבעה סך על עממית הביטוח חברת נגד עורכי־דין
 בהתייחסות אבן־דרך להיות עשוייה שקל, מיליון

בנקאית. לערבות
 שנפגע, ללקוח לשלם סירבה שהחברה נטען, בתביעה

 חוק־מכר־דירות. לפי ערבות שנתנה למרות
ק ל עד ה מי ה ר ה ז ר הי רו ת ב בו ר ע ה ש מו  כ

א־ז ח מ ה ה כ חויי ר. לכל ד ב ד

ך סו כ ס סי לי ־ בו לי ב
 כי מעריכים ישראל ובבנק במישרד־האוצר פקידיב
 הכלכלי הנזק של האמיתיים המימדים יתבררו כאשר

 מגזירות מנוס יהיה לא מילחמת־הלבנון, שגרמה
נוספות. כלכליות

 כי קובעת, במישרד־האוצר ההערכות אחת
 האמריקאי בסיוע ניכר קיצוץ לבוא עלול

 הישראלית הפופולריות ירידת עם לישראל,
האמריקאית. כדעת־הקהל

ת סו תפיי ד ה רי ש ס- ר פ
 וח״ב שימעון־פרס, העבודה, מיפלגת יו״ר
 ביניהם שהוחלפו אחרי התפייסו, שריד יוסי

לישכת־המיסלגה. כישיבת קשים דברים
 היה הרוגז שמקור התברר כי טוענים פרס מקורבי

המיפלגה. בתוך ״בהסתה״

 שרה בכנסת, הליברלית הסיעה מרכזת
 כאשר שלילית בתשובה נתקלה הורץ,
 להצבעה לבוא רנר צבי ״ב סח תבעה

״אל- בעניין הכנסת של בוועדת־הכספים
על״.

 סירב הוא אך בשבתות, אל־על בהשבתת תומך רנר
 עבודתה ניהול נגד טענותיו בגלל להצבעה לבוא

בכנסת. הליברלית הסיעה של




