
ת טו ל ב  סודיות ה
שרון שד

 ששר־זהביטחון טוענים שרון אריק בי ר קד צ
 שד חשובות הקלטות שבע בידו מהזיק

 בגין. מנחם ראש־הממשלה, עם שיחות
 הנוגעות להקדמות היא הכוונה אם כדור לא

 אחרות לתקופות או בביירות לטבח
בלבנון. המילחמה כזמן

ם־רבחי  איו
ת על בי מג ה
 בארצות־הכרית היהודי המימסד בחוגי
 שבה חקירה לרגל פאניקה, כמעט פרצה
 נגד האמריקאיים שידטונות־האוצר החלו

 המאוחדת״. היהודית ״המגבית
 יבדקו האמריקאים כי החשש■ קיים בשנים עשרות מזה
 והמועברים למגבית הנתרמים לכסםים קורה מה

 כאלה תרומות צדקה. של למטרות כביכול לישראל,
 הכספים מן רבים האמריקאי. ממם־ההכנסה משוחררות

 מטרות עם דבר להם שאין צרכים בישראל משמשים
 בשטחים ההתנחלויות מימון כגון פילנטרופיות,

 אחרות. וצבאיות פוליטיות ופעולות הכבושים
 כאיום־רכתי לשמש נועדה החקירה פתיחת

 להתקפלות הסיבות אחת וזוהי ישראל, על
 האחרונים כיסים סמשלת־בגין של המהירה

לבנון. עתיד על במשא־ומתן

 שטחים מרוויחני
ת ס כנ ב

 יהיה בכנסת. לדיון בקרוב שיעלו העניינים אחד
 כתוצאה הליכוד. מחברי אחדים של הישירים הרווחים

 בשטחים. בהתנחלויות מפעילות־שיא
 רוני חרות׳ ח״בי משיגים איך בודקים המערך יוני

 והאם בגדה פרוייקטים אורגד, כהן ויגאל מילוא
ח״כים. שהם בכך העיסקית הצלחתם קשורה

 הפציץ חיל־האוויר
ישראל" טור

 אובסר* ״;ובל הצרפתי השבועון
 חשוכות ידיעות במה סידסם בטור״

המילחמה, עד
ברא שעדו טורים משלושה אחד

 כ־ הסורי, הצבא על המידחמה שית
 הסורים על״ידי נעצר הביקעה, גיזרת

 מכך וכתוצאה עקשני בקרגדחמה
 לא וצה״ל כולה ההתקדמות נעצרה
 נ־ העיקרי יעדו את להשיג הצליח
 ביירדת־דסשק. כביש ניתוק :זו גיזרה

 את לנתק צה־יל נאלץ מכך כתוצאה
 העיר, את ולכתר ביירות ליד הכבישי
לרצונו. בניגוד

ע מחריד ת הקר רו ח ב
שר־הביטחון סביב החרות בתנועת הקרע

 בקריית־מלאכי, השר נאם כאשר מחריף.
 ראש־ לסגן באשדוד השר תומכי באו

 וביקשו אביטן, (״ז׳וזיו״) יוסף העירייה,
 מאגשי אביטן, השכגה. לעיר הסעה שיארגן

 הפנייה את הסף על דחה וייצסן, עזר
 שר.״ אינגו ״שרון :ואמר

 מגן, דויד חרות, ח״כ החליט זה רקע על
 שדון, למען בפומבי לצאת קדית־גת, עיריית ראש
 אינם חרות של שהספרדים רושם למנוע כדי

בשרון. תומכים

ת ש םגי
ת א ב ר ע ־ רי ס  א

ה אינה ר עבי
 סמוך באוקטובר, 1ה־*ן שלישי ביום
 היועץ מסר הזה, העו?מ גליון לסגירת

 יצחק הפרופסור לממשלה, הכישפטי
:הבאה ההודעה את זמיר,

 עם אבגרי אורי פגישת כעיקבות
 ה־ בתאריך בביירות, ערפאת יאשר

 היועץ ממלא־מקום החליט ,2. .>׳יא
 חקירה עריכת עד לממשלה המישפטי

 הקשו- העובדות לבידוד מישמרתית,
זו. בפגישה רות

 ה* אדי העבירה א.וי.נ2ה־ בתאריך
בעניין. תיק־ההקירה את מישמדה

 הגעתי החקירה מימצאי יסוד על
 אין המיקרה בנסיבות כי למסקנה,

 פלילי אישום אכנרי נגד להגיש מקום
האמורה. לפגישה בקשר

 יגיע שמיר
שיבה מחו״ל לי

 היישר בחו״ל משליחותו יגיע שמיר, יצחק שר־החוץ,
 באוקטובר. 23ב־ שתתכנס מרכז־חרות, לישיבת

 תידחה חרות שוועידת הידיעות רקע על
 המחנות בין המילולי הדו״קרב רקע ועד שוב,

ם השונים, אי  חשיבות התנועה פעילי רו
זו. בישיבה שיתרחש למה רבה

? דולוג״ן ה צ חו ה
 כיסאו את יאבד דולצין ־באריה מאוד, יתכן

היהודית. הסוכנות הנהלת פיושב־דאש
 הליברלית, במיסלגח נרחבת תמיכה הובטחה לדולצין

 אך כ״ץ. אברהם מול התפקיד על יתמודד כאשר
 לדולצין שהבטיחו מהעסקנים שרבים א,׳כרת, השמועה

בכ׳׳ץ. החשאיות בבחירות יתמכו קולם, אז

 ־ ועורבי־דין עיתונאי
הו מח!יקי בין

בשווייץ
 עיתון של ככתב העובד ישראלי, עיתונאי

 מחזיקים עורכי־דין, וכמה בארץ, זר
 מופיע שמם בשווייץ. כנק בחשכונות

 המישטרה שהציגה הסודית, כרשימה
 שהעביר הישראלי במעצר שדן לשופט
לשווייץ. כספים

 את לראות ניתן אם להתעניין ניסו שונים עורכי־דין
 לקוחות מטעם כביכול בית־המישפט, בכספת דימיסמך
 — הצלחה ללא — לבדוק ניסו הם למעשה, שלהם.

שם. מופיע שמם אם

ת ממוח רו חי ד ב בו לי כ
 לפעול שהתחילו בחידות, מטות הקימו הליכוד מרביבי

 אם להתמודדות, מוכנים להיות בדי שוטף, באופן
______________הבחירות. את להקדים יצליח הליכוד

ת ועדת ר קו בי ע ה  תכרי
ם בענייו טורי הפי

ההסתדרות שד המרכזית ועדת־הכיקורת

 כעניין הקרוב שני כיום להכריע עומדת
ריו טו  ההסתדרותי המיפעד עובד של פי
המידחמה. בתחילת אדיב, אסף ״המת״,

 רקע על היו שפיטוריו טענה, המיפעל הנזלת
 הפוליטיות לעמדותיו קשר כל ללא מישמעתי,
 שימוש נעשה באמצעי־התיקשורת אך הידועות.
 אדיב, אהוד(״אודי״) של אחיו הוא שאסף בעובדה
 ביטחונית. עבירה על מאסר עונש המרצה

 אדיב את להחזיר למיפעל קראה מועצת־פועלי־חולון
 ועדת־הביקורת והחלטת עירערה, חסת לעבודתו.

 עובדים לפטר ניתן אם לשאלה, אבן־בוחן תהווה
פוליטיות. דיעות בשל

1

ק ב א מ ת על ה כ ש  לי
עורבי־הדי!

 בפברואר שייערכו עורכי־הדין, ללישכת הנחירות
 לבדוק לליכוד, ראשון מיבחן ישמיצו הבא,

בציבור. כוחו מה
 גולדנברג, אמגץ ״ר •הד הצעירים, נציג

 כנראה יפרוש הליברלים, עם המזוהה
 חברים שבה הלישכה, כנשיא מתפקידו

עורכי־הדין. אלפים עשרת
 דויד הפרופסור אי־ש־המערך, של סיכוייו גברו כך

 את להחליף רוצה הליכוד בתפקיד. לזכות ליבאי,
 שהוא ברגר, מנחם הנוכחי, ראש־הלישכה ממלא־מקום
 מוריץ, יצחק — יותר ציבורית בדמות איש־חרות,

 לחרות ויתרו הם הליברלים. לטענת איש־הליברלים.
 עורך־הדין שוב ירוץ שבו הגדול. תל־אביב בסניף
איש־הרות. זפרן, יונתן

 שלמה עורך־הדין של מועמדותו את יציב לא הליכוד
 עיריית ראשות על למאבק אותו וישמור תוסיה־כהן,

ירושלים.

ל ב טי ס א פ ד ף ד ס כ
 לא עדיין כחודש, לפני שהסתיים ישראל, פסטיבל

 עבורו. שעבדו והמפיקים מהאמנים לחלק שילם
הפסטיבל. הפסדי יכוסו כיצד ברור לא

ה ל ח ושמר. מ
ת1ציז נ ח

 ש- מתלוצצים׳ צרפתיים עיתונאים
 נדבקו בביירות הצרפתיים הצנחנים

 במחלה הישראליים הצנחנים עד־ידי
צגחנת. ששמה מיסתורית

 למלא סירבו הצרפתיים הצנחנים
 עם פעולה לשתף ממשלתם של פקודה

 בפעולות הלבנוני והצבא הפלאנגות
פלסטינים. של ומעצרים חיפושים של

 הצרי־ הצנחנים היו כה שעד מכיוון
 הימין כאנשי תמיד ידועים פתיים

 על־ נדבקו לא אם תמהים הקיצוני,
 חברי הישראליים, הצנחניס ידי

גוייסה״. שלא ״החטיבה

ב ת י3ר חלויו תנ ה  ה
ת רו ח ל

 היו לאחרונה שעד ההתנחלויות, רבני של גדול בנס
 החטיבה ביוזמת בקרוב, ייערך המפד״ל. עם מזוהים
ישראל״. ״אחדות — חרות של הדתית

ר ד ס עון ?ו שבו  ל
ד כו לי ה

 שבועון את לערוך הוצע קוטלר יאיר מעריב לעיתונאי
 להביא יכול שהוא לו, נאמר השאר בין הליכוד.

 לנכון. שימצא מי כל לשבועון
 איומיו, את קוטלד יפעיל שהפעם מקווים, במעריב
ויסתלק.
 קדסיק, דויד מילוא, רוני הנוכחיים, העורבים ארבעת

 הכושל. השבועון את יעזבו עוזיאל, ומאיר יהלום משה
 מו״לות לעיסקי ייכנס שהוא הודיע כבר מילוא

 את שסיר, יצחק שר־החוץ, יאכד זו כדרך למעריב. יחזור ועחיאל שיף, יהודה המו״ל עם
 העיתץ ייצג עתה שעד משום כוחו, מוקד

עמדותיו. את




