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■פרושי פרס
 נכון, יצחק היוצא, הנשיא יחזור אם
 את פרס שימעון דו יפנה הפוליטיים, לחיים
 כלן כליל ויפרוש המערך, כמנהיג מקומו
הפוליטיים. החיים

לפרס, זזסקורבים של בחוגים נשמעה זאת הערכה
להר פרם של ברצונו מקורה כי המשערים יש אך

הפו לחיים חזרה של כזה צעד מפני נבון את תיע
ליטיים.

פח״ח אינה
 פעד עד המדברות ישראליות כהודעות

מכוונת. הטעייה לאחרונה יש פת״ח לות
 את הציבור מן מעלימים אלה הודעות מנסחי

 את שביצעה אברנידאל, של שהקבוצה העובדה
 ובבתי־הכנסת ארגוב שלמה בשגריר ההתנקשויות

 בישראל, פיגועים לכמה גם והאחראית באירופה,
 שהיא למרות פת״ח, בשם היא גם לעצמה קוראת
ומאש״ף. מפת״ח מזמן גורשה

 הוא שלו הטרוריסטי הפלג כי טוען אבו־נידאל
 השם באותו משתמש הוא כן ועל האמיתי, פת״ח

 עומד שבראשה פת״ח, תנועת כמו הסמלים ובאותם
 באותו נקרא עיתונו גם באש״ף. והשולטת ערפאת,

 אל־תוורה), (פלסטין פת״ח של הביטאון כמו השם
בהבדל. מבחינים חדי-עין ורק

 עובדות מעלימה הישראלית התעמולה
המ הפעולות את לפת״ח לייחס כדי אדה,

המושבעים. אויביה על־ידי בוצעות

מועמד■□ רשימת
לנשיאות

ששמותי המועמדים רשימת וזאת
כמו פוליטיים בחוגים מהכרים הם

 בורג, יוסף הד״ר לנשיאות: עמדים
של ח׳׳כ אורכך, אפריים הפרופסור

 השר ידין, ייגאל הפרופסור הדל, מה
 בנימין הפרופסור ארליך, שימחה
 ממגד כעל הכט, ראובן והד״ר אקצין

בחיפה. ״דגון״ רות
 אחת, אשה שד שמה נם הוזכר

 רצינית. אינה שמועמדותה נראה אך
 אחותו רזיאד־נאור, כאסתר המדובר

המנוח. מפקד־אצ״ד של

ת ועדה ר חי ב ל
הרמטבייל

למנ לפנות עומד בממשלה השרים אחד
שתכ ועדה להקים ממנו ולתבוע בגין, חם
 רב־ כמקום הבא, הרמטכ״ל יהיה מי ריע

איתן. רפאל אלוף
בענ בדרך־כלל עוסק שאינו השר, של הנימוק

שור והרמטכ״ל שר־הביטחון בין ביטחוניים: יינים
 חושש השר עמוקה. ויריבות רבה חשדנות עתה רת
 מלחצים משוחרר יהיה לא הבא הרמטכ״ל מינוי כי

 של בחשש שמקורם זרים, ומשיקולים בלתי־ענייניים
ל ועדת־החקירה של מסקנותיה מפני ורפול שךון
ושאתילה. צברה הפליטים במחנות הטבח עניין

ח3 לנשיאות?■ ר
מוע את להציג מוכן פרח יהודה הליברלים ח״כ

 הרואה לחינוך, ד״ר פרח, הנשיא. לתפקיד מדותו
המיפלגה של השישי השר לתפקיד מועמד עצמו

 למקורבים אמר הכנסת, יושב־ראש סגן לתפקיד או
עבורו. הולם תחליף הנשיאות בתפקיד יראה שהוא

מישרד־הביטחון
עיתונאים וגד

 מא־ מיתקפה מכינים כמישרד־הכיטחון
 עיתונאים של גדולה קבוצה נגד סיבית

 שיתפרסמו אחרי מייד היומיים, בעיתונים
ועדת-החקירה. של מסקנותיה

במיש־ ״אוספים שרון, אריאל של עוזרים לדיברי
 זאב שוקן, גרשום :הבאים העיתונאים על חומר״ רד

 אברמוביץ, אמנון ליטני, יהודה דנקנר, אמנון שיף,
 הירושלמי, יצחק לוי גפן, יהונתן ברטוב, חנוך
 ויהושע קשת סילבי הבר, איתן ארז, יעקב דור, משה

סובול.
 של המקורבים העוזרים, אחד לדברי

,העולם דפי ״התיישרו כולם הם שרון,

מחמן ראיון
 לעיתונאי שר־הכיטחץ שהעניק הראיון
 דיבר הוא ושבו גולדשטיין, דוב ״.מעריב״

 הסובייטים, כלפי ״כפתיחה״ הצורך על
זה. לצורך כמיוחד הוזמן

שהאמרי לחלוטין כמעט עתה ברור כבר לשרון
 להגיע תוכניתו את לסכל במאמציהם יצליחו קאים

 אל־ג׳מייל, אמין הלבנוני, הנשיא עם כלשהו להסדר
ו ועדודהחקירה, של מסקנותיה פירסום לפני עוד
דרך. בכל בהם לנקום ייבקש הוא

תנודות
הביטוח בעולם

במע שינויים חדים האחרונים כחודשים
 הגדולות חכרות־הכיטוח של היחסי מדן

 ביטוי לידי יבואו שהם ויתכן כישראל,
הבאים. כחודשים ככר

 חברת בגודלה, החמישית שהיתר, הביטוח חברת
 דרום- ומשקיעים הירשפלד מישפחת של מנורה

 בדירוג, הרביעית פני על לחלוף עשוייה אפריקאיים,
טייבר. מישפחת שבבעלות ציון חברת־הביטוח

 חכמי מישפחת שבבעלות הפניקס, הביטוח חברת
 ומתקרבת בדירוג, השלישית שהיא דיסקונט, ובנק

 הביטוח חברת בדירוג, השניה של למימדיה במהירות
לישראל. לאומי לבנק המסונפת מיגדל,

הבי חברת היא בישראל ביותר הגדולה החברה
העובדיס. חברת שבבעלות הסנה, טוח

מגבית
ת חד או מ תי־ בל

 להקים הצעה לעלות עומדת כמערך
המג עם שתתחרה ,7כחו׳ נפרדת מגבית

המאוחדת. היהודית בית
 בתנועד,־ד,קיבוצית- היונים מחוגי תבוא ההצעה
 שעל־פיה החלטה להעביר הצליחו הם המאוחדת.

 הירוק, הקו גבולות בתוך יישובים 25 התק״ם תקים
הסוכנות. מטעם סיוע להם יינתן לא כי וחוששים

מיליון 100
למילוא

 שמישרד מילוא, רוני חרות־ ח״כ
 החוזים את מנפח שלו עורכי־הדין

 ירוויח כוככ-יאיר הישוב משתכני שד
 רוגז מעורר עתה שככר סכופ-ענק,

כסיפלגה. רב
 הקו בתחומי המוקם כוככ-יאיר,

 רובו יאוכלס כפר-סבא, ליד הירוק
 של מישרדו כאנשי-חרות. ככולו
 שלושת משתכן מכל גובה מילוא
 יהיו כמקום חוזה. על אחוז ריכעי
 עולה יחידה וכל יחידות-דיור, ב־ססס
 שיקבל העמלה דולר. אלף כת*ז

 למאה הפרוייקט בסוף תגיע מילוא
לירות. מיליון

שתור חתול
ושרון ריקל■□ בין

האמרי המיליונר כין עכר שחור חתול
 שר־הביטחון, וכין ריקליס משולם קאי

שרון. אריאל
 כדי ריקליס על-ידי שנשלח גנגר, אריה הסיבה:

 יתכן לארצות־הברית. חזר שרון, של עוזרו להיות
 שאינם בישראל, בעסקים להשקיע יבקש שריקליס
למישרד־הביטחון. קשורים

מביני□ שרי□
אליבי

 אישית ייפגעו שלא שונים, שרים
מכי ככר ועדת־החקירה, ממסקנות

 שהציבור כמיקרה אליבי לעצמם נים
ה ככישלון הודאה כמסקנות יראה

כולה• ממשלה
מפי בורג, יוסף שר־הפנים אנשי

 בשעתו התנגד המפד״ד שמנהיג צים
 להסתפק ודרש דמילחמה, ליציאה

 הקילד 40 כתחום מאסיווית בהפצצה
הצפוני. לגבול שמצפון מטר
שו שרים מספרים כליברלים גם

 כל לאורך באף הובלו שהם נים
הסילחסה.

ם מינויי□ מיפלגתיי
בתו?

 הצעת־ הגיש רייסר, מיכה חרות, ח״כ
מיפלגתיים. למינויים חוק

 להחליף חייב יהיה שנבחר ששר קובעת ההצעה
 אנשים ולמנות במישרדו, הבכירה הפקידות כל את

ממיפלגתו.

מישמעדו■ לדיו מרצה
 אוניברסיטת של לתיאטרון כחוג מרצה

 הועמד לאור, (״איציק״) יצחק תל-אכיב,
 כנסיבות באוניברסיטה מישמעתי לדין

 תנועת של כעצרת הקשורות כיותר, מוזרות
 שהתקיימה כלבנון, המילתמה נגד קמפו׳ש

דצמבר. חודש כסוף באוניברסיטה
 שכל ועד דקות, בחמש התאחר המיפגש סיום
הר בתחילת שיבוש חל האולם, את עזבו הנוכחים

 ד״ר שהמרצה, למרות אולם. באותו אחרת צאה
 מכך, נפגע לא שהוא בכתב הודיע דסקל, מרסלו

 הוא אחר בסעיף לאור. את לדין להעמיד החליטו
האו של קצין־ד,ביטחון את שהעליב בכך מואשם

לאולם. מחוץ ניברסיטה,

דוו־יא שד החוזה חס
 לוריא רענן הקריקטוריסט כין החוזה

 ״טיימס״ רב־היוקרה, הלונדוני העיתץ וכין
בקרוב. להסתיים עומד

 טייסס מערכת תערוך פברואר חודש באמצע
בלונדון. סבד במלון ללוריא חגיגית סעודת־פרידה

ד עצמאים צ ארידור ל
מא עומד קופמן, חיים שר־האוצר, סגן
 שכה לעצמאים, הלישכה התארגנות חורי

חירות. אנשי הכרים
 תומכת זאב, מסצודת פעלה שבתחילה הקבוצה,

בתנועה. ארידור יורם בקבוצת

ט ש הפרקלי מכחי
העיסקה קיו□

כ הנאשם אנג׳ל, שמעיה של פרקליטו
כל עיסקה היתה כי מכחיש הכפול, רצח
 המתנהל כמישפט התביעה, וכין כינו שהי

עתה.
 הזה (העולם כזאת עיסקה קיום על הפירסום לאור

 תצהיר שהתובעת יפתח, דויד הסניגור, ביקש )2369
 היו לא כי אישרה והתובעת לפרוטוקול, על־כך
 יודה אנג׳ל ששמעיה כדי הסניגורים מצד פניות

אנג׳ל. שרה אשתו, של זיכוייה תמורת באשמה,

*


