
ף ד ־ ! ו ג ו ת

ה א אג ל ד לבגין ת
 בגין, מנחם ראש־ז־,ממשלה של הצעירה בתו לאה-

 בדירת־השרד קבוע באופן ■מעתה עימו ,תתגורר
 משק־הבית. את ותנהל בירושלים, בלפור ברחוב שלו
 בנמל־התעופה דיילת־קרקע בגין לאה היתד, עתה עד

 ברחוב אביה של הישנה בדירתו וגרה בן־גוריון
בתל־אביב. רוזנבאום

לבגין דיווחו לא
 למסעו יצא שראש־הממשלה למרות

 כצור, הכית קריסת אחרי כאדצות־הכרית
 כשהיה האסון ממדי על לו דווח לא

 כשהיה אלא בן־גודיון, בנמל־התעופה
לניו־יורק. כדרכו

ש נבון ז חזית ברא
 היחידה האפשרות כי סבורים במיפלגת־ד,עבודה

 בבחירות יתמודד נבון, יצחק שנשיא־המדינה, לכד
 בראש לעמוד לו שיוצע היא הליכוד, עם הבאות

 את גם שתכלול ■ומיפלגות, תנועות של רחבה חזית
ושל״י. דתיים חוגים שינוי, תמ״י,

עוז׳ , של העליות
הכור כמיסדרוגות ההסברים אחד

״עוז* מניות שד ערכן לעליית סה
 חשוב עניין כעל :זה הוא השקעות״

הצעירה לידידתו לקנות נוהג כהכרה
מתנות. כמקום ״עוז״ של מניות

ארליך על עובדים
 הממשלתית, ערים חברת על הממונים השרים שני

 קרקעות, לפיתוח בארץ הגדולות אחת שהיא
 לחברה. חדשים מנהלים למנות עומדים

 ימנה לוי, דויד ושר־השיכון, סגן־ראש־הממשלה
 שגם יתכן החרות. תנועת מאנשי ממקורביו, אחד

 ארליך, שימחה ושר־החקלאות. סגן־ראש־הסמשלה
 מבלי תנועת־החרות. מרכז מאנשי אחד ימנה

 אריאל שר־הביטחון, מקורבי עם נמנה שהוא לדעת
שרון.

 מחוז מנהל עין־מור, כסניה סדוכר
 מקרקעי־ישראל. כסינהל והנגב ירושלים

 מינהל־סקרעי־ישראל, מנכ״ל שמיר, משה
 שייכותו את ארליך מידיעת למנוע מנסה

עיך־מור. של הפוליטית

ת ק תיקים חלו
ם רלי ב בלי

 הליברלית במיפלגה השונות הסיעות בין בהסכם
 :והמישרות התיקים חלוקת סופית נקבעה
 . מטעם נוסף כשר תכהן דורון שרה

 סגן־שר, יהיה גולדשטיין פינחס המיפלגה,
 מרכז־המיפלגה, יו״ר יהיה פת גידעון השר

 הליברלים כנציג לכהן ימשיך כ״ץ ואברהם
היהודית. הסוכנות בהנהלת
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ק מיסחרי* בנ
אידגיד תוכנית יש המאוחד המיזרחי בנק לראשי

 טפחות, למשכנתאות הבנק אמור שבמיסגרתה מהדש,
 שהדכר סבורים המיזרחי״ ״בנק מנהלי מיסחרי. בנק להפוך הקבוצה, שבבעלות

 הבנק, של הפעולה תחומי את ירחיב
 של ״כים הה השפעת את יפעילו והם

לשינוי. האישור השגת למען הספד״ל

ם הסעות אין לרבני
 הוציא סלומון, משה מישרד־הדתות, סנכ׳־ד
 כאורח .מורה הוא שבו חוזר, אלה כימים

 לדאוג הדתיות למועצות חד־משמעי
 שהם חתונות לטקסי הרבנים להסעת

עורכים.
 נוסף ,תשלום לקבל הרבנים מן חלק נהגו עתה עד
 הוצאות־נסיעה, החזר בצורת חתונות עריכת על

 לסגור מבקש סלומון והכלה. החתן ששילמו
זאת. פירצה

הל חיצוני מיכרו מנ ל
ת חטיבת שו החד

 המועמד גורן צבי העיתונאי יהיה הנראה ככל
 מנהל תפקיד על הפנימי למיכרז שייגש היחידי
 לא הוא כי סבורים הטלוויזיה כבניין בטלוויזיה. החדשות חטיבת
 פתוחה הדרך תהיה ואז בסיכרז, יזכה

 מועמדים יהיו שבו חיצוני, למיכרז
 ראש שהיה גדות, גידעון פוליטיים:

 ומזכיר תנועת־החרות, של אגף־ההסברה
 שהורשע נאור, אריה לשעבד הממשלה

 המדינה. עובדי של המישמעתי בבית־הדין
 את לרשת כמועמדים גם מוזכרים אלה שני

 רשות הנהלת יו״ר בתפקיד ירון ראובן הפרופסור
ביניהם. חלוקת־שלל תהיה כי וייתכן השידור,

לחיילים הותר ■ונם
 ״יונס״ במיסעדת לאכול הותר לחיילים

, גולני. שבצומת
 שלט, במיסעדה הועמד מילחמודהלבנון תחילת עם

 בעיקבות במקום. לסעוד חיילי־צה״ל על האוסר
 עורך־הדין המיסעדה׳ בעל של פרקליטו שקיים פגישות

 בזרועות־הביטחון, שונים גורמים עם זכרוני, אמנון
לחיילים. הנחה מבטיח המיסעדה ובעל האיסור, בוטל

דרוזיים שומרים אין
 סטודנטים שהם דרוזיים, וחיילים מקצינים

 נמנעה כירושלים, העברית באוניברסיטה
 ועדת של .במאכטחים עבודה קבלת

 במחנות־הפליטים הטבח את החוקרת כהן,
בביירות.

 שבגבעת פאפיק בבניין עדיה את שומעת הוועדה
 ביחידות ששרתו סטודנטים הם והמאבטחים רם,

בצה״ל. מובחרות קרביות

יותר משד□ מעריב״.1
 לעיתונאיה תשלם ״מעריב״ הצהרון הנהלת
 להסכם־העבודה מעבר אחוז 4ט של תוספת

 העיתון קוראי שמיספר להוכיח כדי
מתמדת. בעלייה נמצא

יעורר סרט איסור
מישפטית שאלה

עקרונית
הק נגד שופט שהוציא צו־מניעה

 וצד חדש, ישראלי סרט של רנתו
 לכתוב אין כי הקובע איסור-פירסום

 יעד הסרט, ועל צדהמניעה על דבר
מישפטי. ויכוח ררו

 שתתעורר המישפטית השאלה
 את למנוע שופט יכול האם היא:

צדסניעה? קידם של פירסדמו

ה ־ בר עקיבא בגרמני
 החיפאית, קרן־ההשקעדת של בעליה

הכספים את בה איבדו רבים שמשקיעים

בגרמניה. עתה נמצא בבורסה, שהשקיעו
 להופיע צריך היה בר, עקיבא הבר, קרן של בעליה
 נגדו שהוגשה בתביעה מישפטי לדיון השבוע
בא. לא אך בארץ,

עוצר גדיש
התנחלויות

 יעקב באוצר, התקציבים על הממונה
 העברת משהה למפד״ל, המקורב גדיש,
 למישרד להתנחלויות המיועדים כספים

 של אישית הבטחה למרות החקלאות,
 מישרד־החקלאות לראשי שר־האוצר

לכך. תקציב שיימצא

ש״ס □,ליוצא ק
למצריים

 לצאת המבקשים מילואים חיילי
 אישור לקבל חייבים במצריים, לטיול
ולע שלהם מיחידת-הסילואים מיוחד

ביטחוני. תחקיר בור
 נתקעים רכים ישראליים תיירים

 משום לדרום־סיני, בדרכם באילת
 באישורים הצורך עד יודעים שאינם

 שיגפיק מי באילת ואין מיוחדים,
אותם.

ה אג מד ד מע מילוא ל
 שהתערבות חוששים כתנדעת־החרות

 המישטרה של מחדקת־חקירות־הונאה
 באוניברסיטת הסטודנטים באגודת כנעשה

 ״כ ח של במעמדו קשה תפגע תל־אביב,
מילוא. רוני חרות

 והסטודנטים. הצעירים בתיק המחזיק הוא מילוא
 ראשי עם ומתמיד יישיר בקשר היה הוא 1978 מאז

 אגודת של הדתי היושב־־ראש ביניהם הסטודנטים,
 האחרת. בשבוע שנעצר בתל־אביב, הסטודנטים

 האוניברסיטה הנהלת בין מאבק התנהל כאשר
 שידרוש מילוא איים לחרות, המקורבת והאגודה
 את תסיר זז אם לאוניברסיטה, ׳תקציבים הפסקת
מהאגודה. הכרתה

ל״איסחא״ קראו□
9 של הסטודנטים אגודת ידשב־ראש

 יקבל קראום, אלי תל־אביב, אוניברסיטת
 ״איסתא־ליינם״, כחברת תפקיד כנראה

 כנגד הזאת הקבוצה כוח את לחזק כדי
•ץ. כ וישראל דזנגבי צחי קבוצת

ת ביר־יזיח ע□ הזדהו
 ייצאו בלבנון הסילחמה נגד הוועד חברי
 תלמידי עם הזדהות לביקור שבת כיום

ביר־זית. אוניברסיטת ומרצי
 האוניברסיטה, את לעזוב עומדים זרים מרצים 60

 1 השהייה רשית את חידש לא האזרחי שהימינהל אחרי
1 שלהם.

ההוראה תן1 מ׳
* ח י

 בהסתדרות, הליכוד הנהלת יושב־ראש
 ירוחם אל בשאילתא פנה שמאי, יעקב
 ההוראה את נתן סי לדעת וביקש משל

 ״כור־סחר״ נציג של אשתו טולידנו, לשרה
 לארץ. דולר אלף 43 להבריח בקאהיר,

 הזו החברה על שהידיעה צויין בשאילתא
).2333( הזה״ כ״העולם פורסמה

 מאחורי עומד מה לחקור נדרש ההסתדרות מזכ״ל
 לתל־אביב, כספים להבריח כוריסחר נציג של זה נסיון
בתפקידו. ממשיך עדיין הוא ואם

ארידור על לחץ
 על לוחצים החרות לתנועת המקורבים בעלי־הון

 חדשוה, הנפקות שיאשר ארידור, יורם שר־האוצר,
כאלה. אישורים לעצור הוראה שנתן אחרי


