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■וויו־ בגין
 להעיד יהיד, בגין׳ ׳מנחם ראש־הממשלה, שעל יתכן
 אם גם כהן, השופט שבראשות ועדודהחקירה לפני
 מכך. להימנע יבקש עצמו הוא

 לוועדה, מיכתב השבוע הגיע הנראה ככד
 איתן, רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, מבקש שכו
 כוועדה להעיד ראש־הממשדה את לזמן

______רפול. של קו-ההגנה כמיסגרת

ש שמיר ש חו
 הארץ ביומון השבוע שהופיעה ממוסגרת, ידיעה

 גורמת בארצות־הברית, הכתב על־ידי ושנשלחה
 שמיר. יצחק שר־החוץ, מקורבי בין לחששות

 נוכח שהיה ישראלי״, ״מקור כי בידיעה נאמר
 שמיר עם שיחתו בעת ציפורי מרדכי השר בלישכת

 במחנות־הפליטים ״ההשתוללות״) ״השחיטה״(או על
 משקר. שמיר כי טוען בביירות,

 שמיר, מקורבי לדעת הישראלי״, ״המקור
 שיף, זאכ ״הארץ״, של הצבאי כתבו הוא
 את מאשרת ושגירסתו כשיחה, נכח אשר

 שמיר. לגירסת ומנוגדת ציפורי, השר גירסת
 הסיפור את להעביר שיף דאג הנראה ככד

 ״הוחזר״ הוא ומשם האמריקאית, לטלוויזיה
לישראל.

וווגיא עלי ■גן ל־בא■
 ראש* על שיגן הוא ליכאי דויד הפרופסור

 ועדת־ לפני שגיא, יהושע האלוף אמ״ן,
לטכח-ביירות. החקירה

ת מ ח ר ם מי בי  כז
ד ג נבון נ

 שד כעיקר בכנסת, שונים חוגים
והשמ סיפורי״כדים מפיצים ■הליכוד,

 להניא כדי נבון, יצחק הנשיא על צות
הפוליטיים. לחיים מלחזור אותו

 ש* הוא המופצים הכזבים אחד
 הודיעה נבון, אופירה רעיית־הנשיא,

בפולי מאסה שהיא לבעלה כביכול
 להתגרש רוצה היא כן ושעל טיקה
סמנו.

ה מ ל ש ה ־ צי מ א למ א ר פ סג נ
ר לוי בין דו רי א ו
 ונחמן גדות גידעון רייסר, מיכח ח״כ חרות, עסקני

 ■שר־האוצר, בין ■הברית לחידוש להביא מבקשים יפרל,
 לד. דויד שר־השיכון־והבינוי, ובין ארידור, יורם

 התדמית כי לארידור מבהירים העסקנים
 לא אם בעוכריו, תהיה שלו ״האשכנזית

לוי. עם ישלים

 מישפחת בני בתד־אכיב, ־־ ״פאל מלץ בעלי
 בית־המדון את וסגרו קיצוני צעד נקטו טייג,
לישראל• הנכנסת בתיירות השפל ביגלל
 באביב, רק המלון את ולפתוח לשוב הבעלים בדעת

תיירות־החגים. של העונה לקראת

ר צ ך שני שי מ י

ה צי זי פו רפו או לד,ו
 עתה יש קורפו חיים לשר־התחבורה

 תנועת שד ירושלים בסניף חזקה אופוזיציה
כמנהיגו. כה עד נחשב שקורפו החרות,

 אל־על. בפרשת שד־התחבורה ■של התנהגותו :הסיבה
 מיישרד־התיקשורת, עובדי ועד בראש העומד לוי, רבנו

 העובדים את המקיפה לקורפו, האופוזיציה את מנהיג
בבירה. חרות בסניף המאורגנים הרבים

סו פ ר סיכוי■ א מי ת
 שמואל לשעבר, שר*הסישפטים שד סיכוייו
 קרובים החרות, תנועת אד לחזור תמיר,
לאפס.

 הכוללת, רחבה, קואליציה התגבשה חזרתו נגד
 לכתר והטוענים התנועה, ראשי כל את למעשה,

 בגין. ■של פרישתו אחרי המנהיגות
 הוא, זאב מצודת במיסדרונות הנשמעים הטיעונים אחד

 וייצמן, לעזר כ״מוקש״ תמיר את להשאיר שצריך
 ברשימה הבאות בבחירות להתמודד יחליט הוא אם

עצמאית.
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 מוצא״ ללא ״כביש הסרט מפיקי
 לבני־מיש* דודר אלף צ0 לשלם נאלצו
 הסרט, הקרנת את למנוע שתבעו פחה,

 ■סיפור מזכיר בסרט שהסיפור בטענה
במישפהתם. שאירע

 התאפשרה הזה התשלום אחרי רק
הסרט• הקרנת

ל ע ס ב מי רו ל ק ו ג ג ל
 סיפעל מקים ההסתדרותי ״כור״ קונצרן

 המיפעל,ממוקם■ לכפר-סבא. בסמוך חדש
 הירוק״, ״הקו ■מן מטרים 100 של במרחק

המוחזקים. השטחים בתוך
 לקו מעבר המיפעל את הקים ההסתדרותי הקונצרן

 שאיים מישרד־ז״ביטחון, ללחצי שנכנע אחרי הירוק
 הקונצרן יקים לא אם לכור, מטעמו הזמנות בהפסקת

המערבית. בגדה ■מיפעל
 ״סולל־כונה״, אחר, הסתדרותי בקונצרן
 הירוק לקו מעבר בונה החכרה כי טוענים

 יקצץ כי מאיים שסישרד־השיכון משום
 מדינת־ישראל, בתחומי לבנייה בהזמנות

לגבול. מעבר ״סולל-בונה״ יבנה לא אם

ה ל ח מ

 שמואל ״מעריב״, הצהוזן של הראשי העורך
 יוני לחודש עד בתפקידו ימשיך שניצר,

1080.
 גרמה כבר 1983 ביוני שניצר של הצפוייה פרישתו

 המשך על שהידיעה ומצפים במעריב, למילחמת־ירושה
העורך. לכתר הטוענים את תרגיע כהונתו

ת ס כנ ־ ז ו בי
ד ע פו ה ־ ד ע ו בו

 כבניין בקרוב ייפתח כית־כנסת
 הוא ההסתדרות. שד הוועד־הפועל

 ד הבניין פקידי של לשימושם נועד
דתיים. אורחים

ם1וויז אי ד ונ ג ם נ לי טיו
 עיתוני* שני שפתחו מועדוני־הטיולים

 בין לתסיסה גורמים לקוראיהם הצהריים
 אחרונות״ ״ידיעות של העיתונאים
^ ו״מעריב״.

 בתלונה למועצת־העיתונות, פנייה שוקלים עיתונאים
 גורמי־ על־חשבון בנסיעות המרבים חבריהם, נגד

 למועדוני־הקוראים. הקשורים שונים, תיירות
 של אי־תלותם על משפיע שהדבר היא הטענה

העיתונאים־הנוסעים.

ר פ רו ד ג ב א ה מ כ מי ת
 גרופר, (״פייסי״) פסח סגךשר־החקדאות,

 התאחדות־האיכרים, תמיכת את מאבד
 בסיפלגה נציגם את בו ראו שחבריה

הליברלית.
 את יזניח הוא שר, יהיה הוא שאם טוענים, הם

ייצוג. ללא יישארו והם החקלאות, בבעיות הטיפול

ר אי מ ־ י בן ו ו ד נ ו ל ל
 על יתמודד בן־מאיר, יהודה סגךשר־החוץ,

 רואה הוא בלונדץ. הישראלי השגריר תפקיד
 בתפקידו. מאשר יותר רב אתגר בכך

הנוכחי.

א ס ל פי מ מ ם ל לי ס
 בעיריית מחדקת־התרבות על הממונה

 הבלוז אמן שד הופעה מנעה כפר־סבא
 התרבות בהיכל סלים ממפיס הבינלאומי,

הסבר. כל ללא בעיר,
 האמריקאי מהקונגרס אות־הוקרה בעל הוא סלים

הבלוז. למוסיקת תרומתו על
ן ה בגי ן פונ בו דו

 מנחם ראש־הממשלה, של מידידיו כמה
 גם המקורבים בעדי־הון שהם בגין,

 נשיא־ אל לאחרונה פנו למיפלגת־העכודה,
 שבגין לו והבהירו נבון, יצחק המדינה,

 הנשיא יבקש אם במועמדותו יתמוך
בכהונתו. להמשיך

 נבון התייצבות את למנוע כדי כמובן, בא, הדבר
מיפלגית־העבודה. בראש

ץ ד1 בג״ ה ג ר זו צנ ה
 עתירה הגיש אגברייה גאסן עורך־הדין

 שהצנזורה ערכי, מחזאי שד בשמו לבג׳ץ
מחזהו• את פסלה
 תמונות, המחזה את כתב מכפר־כנא עוואודה ראטיב

 לפני המדרגות בתיאטרון פעמים חמש שהועלה
 מהבימה. הורדתו את דרשה שהצנזורה

אדמות. בהפקעת עוסק המחזה

ת ח פ ש מי בין ב ר
 עתה טרוד רכין, יצחק העבודה, ״כ ח

 מישפחתו מבני אחד מישפחתיים. כעניינים
 בבדיקות. ונתון חלה

הציבורית. פעילותו היקף את מקטין הוא זו מסיבה

ה ק סי ? גי א ב  נו
ל א ר ש בי

 נובאק״ ״ג׳סיקה הטלוויזיה בסידרת פרק
בישראל. אדה בימים מוסרט

 של דמותה את המגלמת השחקנית שייבר, הלן
 בישראל. היא גם נמצאת נובאק, ג׳סיקה העיתונאית

ברמת־השרון. נערכים הצילומים

פי ? שמן זיו שו ב
 סהמיזרח המייוכאים מזוייפים, ציורי-שמן

 השוק. את מציפים הרחוק,
 שונים במקומות לבית, מבית עוברים סוכני־המכירות

 של כיצירות הציורים את ומוכרים הארץ, ברחבי
אלמוניים. צעירים ציירים


