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רג ;ביתרון: בו
נשיא יהיה

 את לנטוש עשוייה זזלאומית הדתית המיפלגה
 עם מיפלגת־העבודה, עם קואליציה ולהקים הליכוד
 ועדת־החקירה. של המסקנות פירסום

 מנהיג יהיה המר זכולון :המסתמן הפיתרון
 נשיא־המדינה. יהיה בדרג יוסף הסיפלגה.

 מועמדותו את יציג לא נכון יצחק
 הנשיא, כמישכן נוספת לתקופת־כהונה

מיפדגת־זהעבוכה. להנהגת ויצטרף

מישרד־החוץ
בטעות! - מגנה

 מי׳שרד־החוץ של חסרת־האחריות שיטת־הסעולה
 חוואתמה, נאיף שנתן לראיון בקשר השבוע נחשפה

 לעיתון פלסטין, לשיחרור הדמוקרטית החזית ראש
מונד. דה הצרפתי

 המנהיג הציע כאילו נאמר עיתונאיים בדיווחים
 והעם הפלסטיני ״העם בין הדדית הכרה הפלסטיני

 המקורי הנוסח את בטלקס לקבל תחת הישראלי״.
 אין כי להודיע מישרד־החוץ נחפז הראית• של

 במדינת־ישראל. בהכרה אלא העמים. בין בהכרה צורך
 ארצה הצרפתי העיתון הגיע כאשר רק

 כניסוח השתמש חוואתמה לא כי התכרר
 עצמו חוואתמה ואילו המראיין, אלא ז׳ה,

 כשלום״ ״דו־קיוס על כפירוש דיכר
 כגדה שתקום פלסטינית מדינה כין

ישראל. וכץ וכרצועה

מישפחתי מארב
לשרון

 מכינים ככנסת שר־הביטחון של יריכיו
 מישפחתי־אישי, רקע על מארכ לו

 כתחום חדשה גילויים סידרת וסכטיחים
זה. עדץ

ב בגין צ מ ■רוד ב
 מודאגים ראש־זזססשלה מקורבי

 כאח־ כנץ• מנחם של סמצכ-כריאותו
 שקוע הוא לתפקד. חדל הוא רדנה

 ד■ סשתנים כסצכי־רוה בהירהורים,
מזומנות• לעיתים כתנומות

שרון נגד שרי□
 התבטאות צפויה הקרובים כימים

את שתדרוש קבוצת־שרים, של דרמתית
 מפני השעייתו, או לאלתר שרון פיטורי
 לראש־הממשלה כמועד דיווח לא שהוא

 שנושא טוענים השרים כביירות. המכה על
 להמתין סיכה ואין סוב־יודיצה, אינו זה
 ועדתיהחקירה מסקנות לפירסום עד

הממלכתית.

 מארגנים ם ר■ וזעו
טיולים
 כמיכצע החלו ושר־השיכון שר־הכיטחון

אריאל תנועת־העכח־ה. לפעילי סיורים

 האקדמאים חטיבת חכרי את לקה שרון
 של כקווי־הייצור מודרך לסיור התנועה שד

 ואילו ״המרכבה״, וטנק ה״כפיר״, מטוס
 תכלת־דכן סיעת אנשי את לקח לוי דויד

 המערבית. כנדה לסיור שבהסתדרזת
 אנשיהם שורות את לחזק השניים מנסים זו בדרך

הקרובה. ועידודחרות לקראת

התיירות: מצב
שדיר כישלון

 נובע לישראל התיירות של הקטסטרופלי המצב
 בעיקבות מישראל העולמית הרתיעה סיבות: משתי
 שריר אברהם השר וכישלון בביירות, הטבח

 עצמית. פירסומת ברדיפת בעיקר העוסקים ואנשיו,
וכתבים שריר על־ידי המופץ הסיפור

אריק של הבדווי□
נגדו

 כקרב תומכיהם את איכדו שדון אנשי
 שר־הביטחץ חסידי כדרום. הכדווים
 את נטשו הבדווים שבטי כקרב לשעכר

 הליכוד נגד כהפגנות נראו ואף השר,
בתל־אביב.

ת מחכים כני תו ל
ארידור

של לפירסומה בדריכות מחכה הכלכלי המימסד

ד לו כ תג ם ה רי ל בשווייץ הדו
 סודיים בחשבונות בדולרים הץ־עתק שהחזיקו הישראלים של לדין אי־הכאתם

הפרשה. נחשפה שבו האופן פירסום את ימנע כשווץץ,_
 כמטמך סכומי־עתק מוציאים שלו מכובדים שלקוחות גילה, הגדולים הבנקים אהד

מק לבנק. מחוץ אל זר  בנקים לאתה לבדוק כדי פרטי, מישרד״חקירות שכר ה
הכסף. הועבר בארץ אחרים

£ לןנדרכי בשוזיי־ז למק מישראל הוצאו שהכספים העלה, המעקב £
 אליו להעביר הצליח מהבנק פרישתו ואחרי בשווייץ, עוכד־המק בעבר היה הבלדר

הגדולים. הלקוחות את

הארצי. במטח לחקירות־הונאד! ץ של במחלהתו העובדים אחד1 - גאץ זיגל, מיס ל ^ ״ ^׳ ש ח ס ^7ל ^ ^ ^ 
מק מחשב את לפצח הצליח הוא המלץ  כשבידיו לארץ וחזר שונים, קודים כעזרת ה
סניף־מק. באותו הישראלים של חשכונות־הדולרים פירוט ו ״" ,"י* י■ יי׳ ׳ " יי ׳ ני• י ) 1 נו * ;או 18■* ז 1 8 ־ י — ״

 שיידרשו דדקמת להודות אלא להם נותר שלא הישראלים, לפני הוצג החומר
לסישפט. יועמדו ולא כופר, לשלם

 ״אירגדני־ כאילו שולחנו, על הסמוכים
 טרור כפעולות זה למצב גרמו הכלה׳׳

 יכדי שהומצאה אגדה אלא אינה ואיומים,
 אירגונים של לפעולות הבישלץ. על להפות

 השפעה היתה באירופה פרו־ערכיים
כלבד. שולית

מחלי□ שיממן
 במחלקה שאושפז שיפמן, דויד שר־התחבורה, סגן

 בתל־אביב. איכילוב בבית־החולים הכירורגית
 מבית־החולים. בקרוב וישוחרר מחלים,
 לתפקיד כמעט־כטוח, מועמד, הוא •כיפסן

 שפריט• כרמן יצחק של כמקומו שר,
 שהייתו את מנצלים במיפלגה חכדיו

 שד שמות להעלות כדי כבית־חולים
אחרים. מועמדים

ה חיל לחיילים ב
בביירות

 את פרטית תרופות מהכרת רכש 7צה׳
 כחילה, נגד ״טארמין׳ תרופת מלאי כל

 למחנות־ סמוך שישבו יחידות עכור
 הטבה, אירע שבהם בביירות, הפליטים

 הפליטים כמחנות המסיירים אלה ועכור
 צה״ל שליטת כתחום נותרו שעדיין
כלכנץ.

 צחנה ריח עולה עדיין אלה כמחנות נם
גוותת• של עז

עבשיו״ ..שדו□
רבין נגד
 ושלום המערך ראשי בין המתקיימים במגעים,
 למינימום עד לצמצם התנועה פעילי מבקשים עכשיו,

 במזלות רבין יצחק ח״כ של הופעותיו את
 הגו שרבין טוענים עכשיו שלום אנשי משותפות.

 שרון. על המילחמה כל לאורך
 הגדולה, כעצרת רכץ של הופעתו
 מלכי־ישראל, בכיכר הגרפים שגי שאירגגד

 ולתץ התערבות אחרי רק התאפשרה
העבודה. ■ד מזב בר־לב, חיים של רצוף

 ארידור. יורם של החדשה הכלכלית התוכנית
 אינם כאחד ושולליה התוכנית מניני

 משום הסדוייקים, פרטיה את יודעים
 סודיות על שומרים מישרד־האוצר שראשי

מוחלטת.

אל נגד מתאדגניס ר גו
 החל נדחו. המקומיות לרשויות שהבחירות למרות
 אריה הנוכחי. ראש־העיר להדחת מאבק בחיפה
 רפאלי, אליעזר עומד המאבק כראש הבאות. לבחירות •הרשימה מראשות גט־אל,
 נשיא שהיה ומי אשכול, לוי שד חתנו

כתפקיד• המעוניין חיפה, אוניברסיטת

ה רס א הבו תתמוטט ל
 להיות תמשיך התל־אביבית בבורסה המגמה

 של השערים ברמות הדרגתית ירידה תהיה מעורבת.
 תיווצר כך החופשיות. בעיקר — מהמניות חלק

 לקראת שערים עליות של חדשה נקח־ת־המראה
 למניות כספים שד המאסיכי ■המעברסוף־השבוע.

 שכעלי־העניין לכך הוכחה הוא הבנקים
 שערים ירידת מפני חוששים כבורסה
גדולה.

ויוסף גורן
ה צי אדנ סכת לק נו

 הראשיים, והרבנים שני בחירת תהליך ההל
 ראש־ מרס• כחודש תסתיים שכהונתם
 הראשי דרכ הכמיח ככר הממשלה
 המונע כחוק תיקון גורן, שלמה האשכנזי,

 שלישית. תקדסת־כהוגה לכהן מהם
 גיסים, פשה שר־המישפטים, התנגדות תיתכן

 אישי רקע על המתנגד לשעבר, ראשי רב של בנו
יוסף. עובדיה לרב ובעיקר הרבנים, לשני

א לירסק■ יל י

 תזמן לא עורבי־הדין לישכת של ועדת־האתיקה
 כיצד לבדוק כדי לידסקי, צבי עורך־הדין את

 עבירה שום נעברה שלא העלה, בירור ישראלי. בסרס שמו שורבב
עורך־הדץ. על־ידי


