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3 ה31ר איוו רגן <ין3
 מיד מנחם כי ההרגשה גוברת בוושינגטון

 אותו לנצל כדי רגן רונלד את תימרן
למטרותיו.

 נעיקבות נדחה, בוושינגטון בגין של שביקורו אחרי
 שיחיד״ במועד הראיון לקביעת בגין פעל אשתו, מוח

 ועדת־החקירה מסקנות פירסוס אחרי מייד כנראה,
 את לנצל יהיה ניתן כך ביירות. לטבח הממלכתית

 הצפוייה הציבורית התגובה את להחליש כדי הביקור
 את להחליש שאין בטענה המסקנות, על בישראל

 האמריקאים. עם בסשא־ומתן ראש־הממשלה מעמד
 כוונות על בשבועון.טייס״ הפירסום

 קשור הביקור את לדחות האמריקאים
אלה. כשיקולים

 הדל*ר מי
ת שם א ה

ה כטניג אליאב, דובה של שמו
 החלפת עד ׳•ף אש עם במגעים ישראלי

 על* העולם לעיתונות הודלף השבויים,
 אז עד ראש־הממשלה• סישרד ידי

 הצנזורה על־ידי כסוד השם נשמר
הישראלית.

 לקיים מוכן הוא כי הודיע ״ף אש
חב כתוקף אליאב, עם המגעים את

 שלום למען הישראלית ב״מועצה רותו
 היה לא שדובה אף ישראלי־פלסטיני״,

 ל• ברור הזה. בגוף לאחרונה פעיל
ב אליאב מייצג למעשה כי אש״ף
מסשלת־ישראל. את אלה מגעים

ם מינויים שי  חד
ר א רו ב פ ב

 לבדוק טרח לא אך ביניהם, הסיכסוך נושא על
 לכך. סמכות לו יש אם לכן קודם
 ו!זו/ העולנז מערכת שערכה מישפטית בדיקה אחרי

 לאשר סמכות הרבני לבית־הדץ היתד. שלא התברר
איסור־פירסוס. בקשת

ל ל-וו ר א כ מ תי
 שהממשלה הדיעה שוררת ץ בעלייה בקרב
 לגורמים למכירה ״אל־עד חברת את מכינה

 של כוחם ועיקור שיקומה אחרי פרטיים,
העובדים.

 שהממשלה התבטא לליכוד, ■המקורב מבעלי־ההון, אחד
בסף. של מגש על החברה את לקונים תגיש

ל אדרי חי ת ה
 האחראי האיש כי סבורים במיפדגת־העבודה

 הבנייה פרשת סביב הראשונים לפירסומים
 המערבית בגדה הסתדתתיות חברות של
אדרי. רפי ״שיכון־עובדים״, מנכ״ל הוא

 סולל במנכ״יל לפגוע אדרי ביקש זאת גירסה על־פי
 מועצת־המנהלים יו״ר גם שהוא רוטמן, שרגא בונה,

 לעזוב עליו יהיה כי שידע אדרי, עובדים. שיכון של
 את לרשת ביקש עובדים, שיכון במנכ״ל תפקידו את

החברה. של מועצת־המנהלים כיו״ר רוטמן

חוזר דזש
 בשנתיים השוהה גרדוש, (״דוש״) קריאל הקריקטוריסט

 השבוע ■בא לענייני־תרסות׳ כנספח בלונדון האחרונות
 לעבודה שובו לקראת בבירורים להתחיל כדי לארץ

מעריב. בעיתונו,
 להמשיך מישרד־החוץ לבקשת ייעתר לא דוש

נוספת. שנה בתפקידו

ס עיתון יוציא רייסר ג
 להוציא עומדת בחרות האקדמאים חטיבת
משלה• ביטאון

 התנועה, של אגף־האירגון על־ידי יופק העיתון
רייסר. מיכה ה״כ עומד שבראשו

ד קניה ל ש ע עניין פ
 עלתה בבורסה ״הכבדות״ המניות אחת

 גדודה קניה בגדל תלולה בצורה השבוע
 כחברה עניין כעל על־ידי מניות חבילת של

 המניה. את שהנפיקה
הבורסה. להנהלת הקנייה על הודיע לא עדיין הקונה

עירוני מע״מ

 כי אמר אד הבנקאית, הסודיות חוק על בהסתמכו
 אל הגיעה לא עדיין בנק להקמת נאסר של בקשה

 שתפקידה הבנקים, על המפקח שליד הציבורית הוועדה
 בנקים או לבנקים סניפים פתיחת על להפלת הוא

חדשים.
 בנק לפתיחת רישיונות עסקים. לקידום בבנק מדובר

 לאומי, ולבנק הפועלים לבנק בעבר ניתנו בזה
 זכותו את לאומי בנק רק מימש בינתיים אך

כזד״ בנק ופתח

ס, 456 הרוגי
פצועים 2460
 מתברר צה״ל דובר הודעות מסיכום

 450 בינואר 1דד עד נהרגו בלבנון כי
 ד מיבצעית, בפעילות צה״ל מחיילי
חיילים. 2400 נפצעו
 1כ־׳ג שפורסם האחרון, לסיכום עד

 אחר• חיילים. 360 נהרגו באוקטובר,
 סיב־ בפעילות חיילים 12 נהרגו כף

 בית בהתמוטטות נהרגו ו־ס* צעית,
ב 12ל* עד בצור. הצבאי המימשל
 ואחר* חיילים, 2383 נפצעו אוקטובר

 בפעילות חיילים 50 עוד נפצעו כך
בהת נמנעו חיילים 2ו*>־ מיבצעית
בצור• חבית מוטטות

 את כוללים אינם אלה מיספריס •
 בתאונות* וההרוגים הפצועים מיספדי
בלבנון. אימונים ובתאונות דרכים

ק 50 יסגרו ם תי
 מכריח בפרשת ;החשודים 58 מתוך 30 נגד

 ייפתחו לא זידברכרג ישראל הדולרים
 ראיות. מחוסר תיקים,
 שהספיקה האנשים 28 נגד רק תיקים יפתחו למעשה,

 בתי על פשטה שבו הראשון בערב לחקור המישטרה
 האחרים כל מיסמבים. נמצאו ושבביתם החשודים,

 הנראה, ככל הצליחו, זילברברג של ברשימתו שהיו
 הפרשה הדלפת בעיקבות הראיות, את להעלים

לעיתונים.

ה ר ע ל ס ל ג ב
עולסס לג*טו מ-

 מישלחת סביב כקרוב להתעורר דיה עש ציבורית סערה
 בפולין, שייערך ביום־זיכרון ישראל סופרי את שתייצג
 ורשה. גיטו לנפילת שנה 40 במלאות
 להעמיד מבקשים המישלחת כראש :הסיבה

 שסופר בעוד עדות־הסיזרח, בן שהוא סופר
 ושאביו ורשה, בגיטו בילדותו שהיה אחר,׳
יישלח. לא שם, נהרג

 הפיקוד ■בצמרת חדשים מינדים של מאוד רב מיספר
 שיפורסמו אחרי רק לתוקפם ייכנסו צה״ל של

 בשכונות־הפליטים הטבח לעניין ועדת־החקידה פסקנות
 יותר כבר מתעכב המינויים מן חלקבביירות.

 רושם לעורר חצים לא במטכ״ל מחודשיים.
 קשר לחן שיש הדחות, שמתבצעות

למילחמת־הלבנון.

ה אוו ת־ר דו עו פ
ד1 ת ג חלויו תנ ה ה

 מתכננים עכשיו״ ״שלום בתנועת פעילים
 בגדה ההתנחלויות נגד פעולות־ראווה כמה

המערבית.
 צידי משני בארץ׳ שונים במקומות ייערכו הפעולות

 מעורר חלקן הקרובים. בימים בבר הירוק, הקו
אחרים. פעילים בקרב מורת־רוח

ה מ חרונ 3ל ״ל3
 את לבדוק מתבקש פיקוד־המישטרה

 <מיל׳) האלוף מישפחת של מעורבותה
 המישטרה בהפעלת זאבי (״גנח׳׳) רחבעם
 ובלתי-לגיטימיים, פרטיים אינטרסים לטובת

 אישיים. קשרים של בדרך
 המישטרה למפכ״ל שהוגשה בתלונה נטען בך על

 גנדי. של חתנו הוא המתלונן קלסר. ■בנימין של בשמו
 ברבנות התדיינות בשלבי נמצאים מצדה, ואשתו, הוא

 הוציא לבקשתה, בתל־אביב. המחוזי ובבית־הסישפט
צו־איסור־פירסום בתל־אביב האיזורי הרבני בית־הדין

 של בוועדת־הכספים שתועלה להצעה
 לרשויות סיסים על סע״ס להטיל הכנסת,

 שהיא למחת לעבור, סיכוי יש המקומיות,
 האופוזיציה. איש על־ידי תועלה

 בהסכמת ההצעה את פעלה חשאי יהודה הסערד ח״כ
בורנ. יוסף שחהפגים,

ל ןר10 ט 1 ב  ש
רג ן סו בנו ל ב
 בלבנון, בורג יוסף השד של ביקורו

 בוטל. ;הבא, בשבוע להעיד שעמד
 כשר־המיש- להיפגש היה אמור השר
 וכי סישסחהגבול, יחידות עם טרה,

 בלבנון. הדרוזים נציגי עם שר־הדתות
 כימחד שגורמים מכיוון בוטל הסיור

 לרגל השר, שד לשלומו חוששים ניים
יש מימשל לנציגי התנכלויות ריבוי

לבנון. בשטח ראליים

ק ד בנ ר ליו
 לקבל עשוי נאסר ג׳ק הישראלי-לשעבר

 הוא נאסר בישראל. בנק לפתיחת רישיון
 ראש וסגן שר־הבינוי-והשיכון של ידידו

 ארידזר יורם ושר־האוצר לוי, דויד הממשלה,
בבקשתו. יצדד
 מדרשת עם קשרים מקיים ניו־יורק, תושב נאסר,

 בפרשה שר־האוצר עמדת כי סבורים בנגב. שדה־בוקר
 לוי. דויד ובץ שבינו הברית לחידוש אות היא זאת

הידיעה, את להכחיש או לאשר סירב ישראל בנק דובר

ר סו כ סי
ם ^הבפרי ת־ ד אגו ב

 עיתץ במערכת לאחרונה התגלעו סיכסוכים
 ״אל• המערבית, בגדה אגודת־הכפרים

מראה״.
 גבי על עוד מופיע אינו דודיו מוצטפא של שסו

 נאצר סוחמד לעיתון, חדש עורך יש במקומו השבועון.
 הצבאי המימשל של החדש איש־טיפוזזיז מרמאללה,

המוחזקים. בשטחים

ייאל־־־פאג׳ר־״
ת תי פ ר צ ב

 ״אל• המיזרח־ירושלמי העיתון מערכת
 נוסף ת־שבועון להוציא עומדת ־,פאג׳ר

 כחודשים לצאת עומד העיתון כצרפתית.
הקרובים.

ובעברית. באנגלית סערבית, עכשיו מופיע אל־פאנ׳ר

צולמו הוואמים
 עיריית ראש של משומרי־ראשו טל, כני

 מצלם ביקש להט, (״צ׳יץ״) שלמה תל*אביב,
 הנואמים כל שד תמונות עבורו להכין

 כפר-שלם ועד שקיים כעצרת-האבל,
במוצאי־שבת.


