
מ״ל א גי ה1ר ל חיוור צ
 מגיע ויינברגר, כספר האמריקאי, שר־ההננה

 למחנה־ההשפעד, ג׳סייל בשיר את לצרף כדי ללבנון
האמריקאי;

 ישראלי בתיווך מעוניין אינו ג׳מייד
האמריקאים. ובץ בינו

ב עשו■■□ תסור■□ ו ז ע ל
 עזיבה על להחלים עשוייה סוריה ממשלת
לבנון. של מוקדמת
 • לעזוב ישראל נם תיאלץ כך :הסיבה

 בצורה כי מעריכים והסורים לבנון, את
 את בקלות למוטט יהיה אפיטר זו

 בטרם עוד ג׳מייל, בשיר יטל מישטרו
מתנגדיו. את לחסד שיספיק ולפני יתבסס,
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במידחמת־הלב■ צה״ל הרוגי מניין

.340*ל השבוע השני ביום הגיע נץ
 שני נעדרים, צה״ל מחיילי שישה
 ומיס* הסורים, כידי מוחזקים שבויים

.2ט70ל־ מגיע הפצועים פר

רון לאימרי רוב
 ההערכה עתה מתגבשת ספ״ם בצמרת

 במוסדות המקובלות לדיעות כניגוד כי
 הניצי לקו יש המיפלגה, של המבצעים

 חברי בין רוב רץ אימרי הח״כ של
 המיפדגה. של השורה

 שנערכו רבות שיחות על מבוססת זו הערכה
 למערכות שמגיעים מיכתבים ועל בקיבוצים,
 תמיכה משתמעת שמהם מפ״ם, של הביסאונים

במילחמת־הלבנון. שצידד רוו. של בקו רבה
 לאחרונה נוקטים מפ״ם מראשי כמה

 כעיקבות יותר, ניציות כעמדות
זאת. הערכה

מועמד■□ 18
 דמיפדגת המוקצבים המקומות 12 על

 בוועדת־החויך־והביטחץ העבודה
מועמדים. 18 השבוע יתחרו הכנסת של

 יציגו בוועדה, הנוכחיים החברים 12 על נוסף
 בר־ מיכאל הרצוג, חיים הח״כים גם מועמדותם את

 לין אמנון נעים, רענן אשל, תמר זוהר,
נחמקין. ואריק

מר צה ה ם רו מדי ע מו ב
 מראשי מבקש המר, זבולון שר־החינוד־והתרבות,

 לתפקיד מועמדים כמה יציגו כי מיפלגת־העבודה
 שהוא כדי רשות־השידור, הנהלת חבר של

ביניהם. לבחור יוכל
 כמו מועמדים יוצגו אם כי רמז המר

 נתן המשורר או יהושוע ב׳ א׳ •הסופר
באישורם. בעיות יהיו לא יונתן,

ל עירעור ג ע ל פ
 חברי גס עירערו ניר, עמירם עד נוסף

כרמל עמוס הד״ר ה,----------------------  מיפלגת־־העבודה, מרכז
 ישראל שד בחירתו על דויד, ומתי

 בהנהלת המערך כמועמד פלג (״רוליק״)
 העיתונאי שד כמקומו רשות־השידור,

בלוך• דניאל

 וגם הבחירה, צורת על מערערים השלושה
 סיעת* דובר שהוא רוליק, של בחירתו עצם על

במיפלגה. היוני הקו עם והמזוהה בכנסת, המערך

ת מודע■ כנו סו ל
 ליושב־ראש המתנגדים בחרות, פעילים

 דולצין, אריה הנוכחית, היהודית הסוכנות
 תיק בדי השר במינוי יתמכו
 לתפקיד. מודעי יצחק
 הליברלים, בקרב רחבה בתמיכה זוכה הרעיון
 ארליך, שימחה סגו־ראש־הממשלה, שאף ונראה

 של מבישה הדחה למנוע כדי זו, להצעה מוכן
המיפלגה• נשיאות יושב־ראש מתפקיד מודעי
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 בינתיים, מודאגת, אינה הדר פרי לשיווק המועצה
 פרי־ההדר נגד באירופה המתנהלת התעמולה מן

 בדם״ מגואלים יפו ״תפוזי :הסיסמה תחת הישראלי,
 הסתיימה ההדרים יצוא עונת :הסיבה

 לפני תתחדש ולא יוני, בראשית כבר
 פרי לשיווק ב״מועצה אוקטובר• חודש
 תישכח כבר אז שעד מעריכים הדר״

מילחמת־הלכנץ.

ק שוב בו
ת ד גו א אל ל שר י

 משלה, בנק פתיחת שוקדת אגודת־ישראד
 לה היה לא שבהן רבות שנים אחרי

 הכספים אנשי הערכת פי עד כזה. בנק
 התקופה מתאימה ישראל, אגודת שד

 יהיה ואפשר בנק, של לביסוסו הנוכחית
 להפעלתו. רישיץ לקבל

 בו זכתה והיא בעבר בנק היה לאגודת־ישראל
 דאז מפא״י עם ביחד להצביע הסכמתה תמורת

 שהיה הצבאי, המימשל של קיומו המשך בעד
 הסתבך זה בנק בישראל. הערבים על מוסל

למכרו. נאלצה והאגודה בצרות.

ל ש א מ לך ל י
אינו משל, ירדחם ההסתדרות, מזכ״ד

 שנת סוף עד מתפקית לפרוש מתכוון
הבהיר והוא בעבר, שהבטיח כפי 1982

הבאה. בשנה גם יפרוש שלא יתכן כי
 הרבה, לעשות לו נוחר עוד כי אומר נשמע משל
עליו. המוטל את לעשות מסוגל והוא

ד א ד יהיח ח
אלו סגן ף ־
 רב• שד התנגדותו את דרכך כדי

 שד החדש לנשיא חדאד סעד סרן
גור לו הבטיחו ג׳מייל, בשיר דבנץ,

תפ במערכת־הכיטחץ בכירים מים
 סגן־ בדרגת לבנץ, בצבא בכיר קיד

אלוף.

ליו מינוי □ותעכב רחו
כמזכיר רוזוליו דני ״כ הה שד מינויו

ולגילו,  אול משה במקום ״חברת־העובדים״,
 מזכ״ל שד התנגדותו בגלל מתעכב,

למינוי. משל, ירוחם ההסתדרות,
 במישרה הפועלים לבנק לחזור מבקש אולניק
 בכנסת מקומו על לוותר מוכן רוזוליו ואילו מלאה.
 ייצוג את לתקן ובכך רז, נחמן האיחוד, לאיש
 שהופר בכנסת. איחוד־הקבוצות־והקיבוצים אנשי

 חריףי (״סוסה״) משה של מותו עם
 מתנגד העובדים, חברת הנהלת כיו״ר המכהן משל,

 מיפלגת־העבודה. על־ידי אושר שכבר למינוי,
העובדים, חברת בראש חזק באדם רוצה שאינו משום

אר ■ומי עיתון בינו
יתחיל הליכוד, שיוציא היומי, העיתץ

 הוצאת לצורך .1983 בינואר בהופעתו
 ככל דולר. מיליון 15 גוייסו היומון
 להשפעתם נתץ היומון יהיה הנראה

 ארידוד• ויורם לוי דוד שד
 יעקב הוזכרו העורך לתפקיד המועמדים בין

 גולן, אביעזר רגר, יצחק אחימאיר, יוסי אחימאיר,
בן־אלישר. אליהו וח״כ נדבה יוסף הפרופסור
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עג בגין ל
ם קי ל ט אי ל

 מנחם שנשא נאום של מהטכסט
 במלואו שפורסם המילחמה, על בגין

 דרישת לפי קטע נמחק בעיתונות,
ראש־המסשלה. של יועציו

האיטל לצבא בגין לעג זה בקטע
 אופרטה״, של ״״צבא אותו וכינה קי

להילחם. מסוגל שאינו
עלול זה שקטע חששו היועצים

־ייחוד .........— -------- ־־־־־  בייו דיפלומטית, לתקרית לגרום
 איטלקיים שחיילים העובדה לאור

בביירות. הרב־לאומי ככוח משרתים

ה ד ר פ ה
א ק1 ו*ב ב וייומ ל

 ״בנק שד תוכניתו לתוקפה תיכנס השבוע
 הגדולים החשבונות בץ להפריד לאומי״

 הטיפול מבחינת הקטנים, החשבונות ובין
בסניפים. מקבלים שהם

 אחרי בעניין יעקבו האחרים הגדולים הבנקים
 ילכו הם יפה. תעלה היא ואם התוכנית, ביצוע

בל״ל. בעיקבות

מוו הקיי ה הקרן־ ס ס כ
 ״הקרן־הקיימת־ של ההתרמה פעילות

בסכנה. נמצאת כארצות־הברית לישראל״
 הכינו ירדן, לממשלת המקורבים ערביים, גורמים
 בשטחים הקרן־הקיימת פעילות על מפורט תזכיר

 בליכסנשטיין. הרשומות חברות באמצעות הכבושים,
 לתורמים שניתנת הזכות את לבטל נתבע כן על

 האמריקאי. ממם־ההכנסה התרומות את לנכות
למוסד־צדקה. תרמו כאילו

ת ת י ב בו א ה ־ ד ג ב
 לכנסת. חרות מועמד מור, (״דודי״) דויד היהלומן

 יקימו בגדה, קרקעות הקונה וקבוצודמשקיעים
 הישוב ליד הכבושים, בשטחים ראשון בית־אבות

 שערי־ירושלים. החדש
ליהודים. כמובן, מיועד, הוא

ת בו ר ד ע ג ה נ סיג נ

ד עיתונאי□ ג ח נ ר פו
 ב״ידיעות־אחרונות״ בכירים עיתונאים
 עצומה, עד חבריהם את מחתימים
 פורת אורי העיתונאי לפיטורי הקוראת

 בשנת־חופש, נמצא פורת מהעיתץ.
 דראש־הממשלה. יועץ־תיקשורת ומשמש

 שבחש שמי יתכן שלא טוענים חבריו־לעבודה
בעיתון. בכיר לתפקיד יחזור גלי־צה״ל בפרשת

א חיילים ט□■□ ל
 סמח״ט, שד שרירותית החלטה בעיקבות
 .מחיילים נמנע בלבנץ, המשרתת כחטיבה

בטיסה. קצרות לחופשות לצאת כאיזור
 לחוגרים נאמר כרטיסי־טיסה, קיבלו שקצינים בעוד

 נוסעים, 20נד פחות עם ייצא לא שאוטובוס
 שווה, מחיר אוטובוס עבור משלם צה״ל כי אם
מלא. או ריק נוסע הוא אם בץ

| ערבות לתת החליטו בגדה, יהודים מתווכי־קרקעות | 
~ זו בתקופה אם לקונים. שנים לשלוש בנקאית

 יקבל הוא הקונה, על־שם הקרקע תירשם לא
בחזרה. כספו את

 שבה מהדרך קונים שד חששות :הסיכה
האוטונומיה. תיושם

►


