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תנאונייר
ח הקצינים 1במג — שי

 ששר־הביטחון היא, החרות בתנועת הרווחות ההערכות אחת
 עמוס תת־אלף של קידומם את מנע ארנס, משה החדש,

 פנים־מיפלגתיות. מסיבות גם שגיא יהושע האלוף ושל ירון
 לקצינים הכשר מתן ארנם, של לדעתו

 הטבח בעניין אותם הרשיעה שוועדת־כהן
 גם הכשר כמתן כמוהו במחנות־הפליטים,

 אין ובכד — שרון אריאל לשעבר לשר־הכיטחון
רוצה. ארנם

ת מרכז ס חרו תכנ י
 שרון, אריאל מאנשי שאחד אחרי בקרוב יתכנס חרות מרכז

 לבג״צ. בפנייה איים קלצ׳ינסקי, אנדרי
 אחת לפחות להתכנם חייב התנועה מרכז

 לפני היה האחרון הבינום חודשים. לשלושה
חודשים. שישה

נ<תחזק י1ל מחנה
 יאפשר החרות תנועת של העליון בית־הדין של פסק־דין

 ולמנות סניפים מועצות לפזר האירגון אגף ליושב־ראש
זמני. ועד

 של מאנשיו רייסר, מיכה הוא האגף יושב־ראש
 של קבוצתו את יחזק פסק־הדין לוי. דויד

שר־הכינוי־והשיכון.

ד רו צ פי ך1ל איחה־ ר
 מהמערך, לפרוש בוועידתה מפ׳׳ם תחליט אם

 על הסכם המערך מיפלגות שתי בין ייחתם
 עודפים, הסכם הבחירות, במערכת אי־התקפה

 משותפת פרלמנטרית סיעה להקמת והתחייבות
 שנציג להבטיח כדי הבחירות, אחרי מייד

 להרכיב כדי לנשיא יוזמן העבודה מיפלגת
ממשלה.

ם בי סר  לנהוג מ
בנון בל

 שרותע סירבו האחרונים החודשים במשך
 לבצע בורה.דךהתח בקואופרטי של נהגים

 לעמדותיהם היוצאים חיילים של הסעות
משם. וחוזרים בלבנון

 הנפגעים אזרחים נהגים הסיבות: אחת
 הביטוח חברות על״יזיי מדברים אינם בלבנון
 כנפגעי־־מילחמה הצבא שילטונות ועל־ידי

כנפגעי־סעולות־איבה. או
 את מענישה הקואופרטיב הנהלת
 וכמה שקל, 3 ,000 בגובה בקנס הסרבנים

זה. קנם אחת מפעם יותר שילמו כבר נהגים

ל1מ משל ? בי ם בסקרי
 סקרים, מציגים משל ירוחם של מקורביו
 קיסר מישראל יותר פופולארי הוא שלפיהם
 לפני גדול בהפרש ומוביל ההסתדרות, כמזכ״ל

לוי. דויד
.1984 שנת סוף לפני מתפקידו יפרוש לא משל התוצאה:

ר קצין כי ו•1נא מול ב

 רשימת בראש הנראה, ככל יעמוד, ים־המלח,
 מול באר־שבע, לעיריית בבחירות המערך

 שיתמודד הנוכחי העירייה ראש נאווי, אליהו
 היה הקודמות בבחירות עצמאית. ברשימה

 נאווי. של ראש־המטה שחר
 של אחיו בן־אמיתי, ישראל אחר, מישנה(מיל׳) אלוף

 מטעם מועמדותו את הסיר ציפורי, מרדכי שר־התיקשורת
 ישראל הוותיק חרות איש יוצב שבמקומו נראה הליכוד.
 - לבחור שביקשו השדולה מראשי באחרונה שהיה שיל״ת,
כנשיא־המדינה. בנאווי

ה ערנכ ת ת בזגי בז
 הרמטכ״ל, מתפקיד איתן רפאל של פרישתו לפני עוד

 כי מודעי, יצחק הטקסים, על הממונה השר ובין בינו סוכם
 תהיה בתל־אביב בגני־התערוכה שתיערך צה״ל תערוכת

ענק. ממדי בעלת
 להכנת צוותים בהקמת התחילו כבר בצה״ל

 לקרנבל אותה להפוך היא כשהכוונה התערוכה,
הליכוד. של הבחירות מבע את שיפתח ענק,

ש מור! ר יידר ט פ ת ה ל
 מנכ״ל פיטורי את יידרשו השובתים הרופאים

 מההסדר בחלק מודן, ברוך מישרד־הבריאות,
בעתיד. איתם שייחתם

 שיבא, מבית־החולים פרופסור שמורן, ציפו השובתים נציגי
נתבדתה. זו תיקווה אך במאבקם, לצידם יהיה

ר11ה*  שנעצר: ז
תי מ ר

 נחום הוא שנעצר סגדשר־החקלאות עוזר
דמתי.
 לשישה שעבר החמישי ביום נעצר הוא

 גניבת מידמה. בעבירות בחשוד ימיט
 והם־ מיסמכיס זיוף מבססי״מושב, מיסמכים

רת־אמונים.
 הוא שבה לתקופה מתייחסות העבירות

 אחיהוד מושב וגיזבר כמזכיר שימש
 תקופה באותה שנתיים. לפני הארץ, שבצפון

לליברלים, שבליכוד לע־ם מתנועת עבר הוא
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 הוא אך טיו,פרקלי שביקשו כפי החשוד, של
 שלא וביקשד באולם שישבו לעיתונאים מגה

מזהים. פרטים או השם מת לפרסם
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 אחרונות־ מ.ידיעות רונן משה מ״מעריב״,
 בקשת מת העבירו דש מעיתי׳־פ. נוי וחיים

 ששמו היתה והתוצאה לעורביהם, השופט
היומית. בעיתונות פורסם לא דמתי של

 ר1כ7תנ ארקיע
מטוסי□?

 ״ארקיע״, של המנהלים מועצת של החדש הירד
 עם נמרצים מגעים השבוע קיים טוביה, יעקב

 ועם ״מעוף״ חברת עם ״אל־על״, חברת
 מוצא למצוא במטרה התעשייה־האווירית,

 שאינה ב״ארקיע״, שהצטברו המטוסים לעודף
להפעילם. יכולה

 קשה במצב נמצאת החברה כי סבורים, אנשי־מיקצוע
ביותר.

חויוה
ת רי ד ל ב הסטים ל

 חגית את נשיא־המדינה חנן מפתיע באופן
 מעצרה שעקב הסמים בלדרית ולדמן, (חיה)
 שלי, ושולמית נחמיאס מישל של מותם נגרם

 נאשמים שבו הכפול הרצח מישפט ומתנהל
 שושן. וחיים אנג׳ל ושרה שמעיה

 מתן לפני מהכלא להוציאה צורך היה המישטרה, לדברי
דויד הסניגור, בסכנה. היו שחייה מכיוון זה, בתיק עדותה

ח31ד ל ר ת ע הו הכ
 לפגוע ינסו ההסתדרותית חברת־העובדים ממנהלי כמה

 גילוי־דעת על חתם דוברת דוברת. אהרון כלל במנכ״ל
 הכלכליים השרים ובין התעשיינים בין להתפייסות הקורא

אנשי־ההסתדרות. את הכעיס והדבר בממשלה,
 44 ב״כלל״, מאנשיהם נוסף מנכ״ל למנות ינסו הם

 את ולהגביל שפרש, פרידמן אברהם במקום
דוברת. של חופש־הפעולה

ת א פ ר  היה ע
ה מי חול ר כי המצו
 ביירות על המצור של בעיצומו

 ושור בהתקף ערפאת יאסר לקה המערבית
בכיס־־המרר- אבנים של

 אש־ף ראש היה לא ימים במה במשך
 שמועות בעולם פשטו ואז לתפקד, מסוגל
 הקפיד התאושש, כאשר נהרג. כאילו

 כשהוא הנצורה״ העיר ברחובות להצטלם
אנשיו. עם משוחח

? יוחנגזף י3סמ ר ס מ י
 את מחדש העלתה אנשי־עסקים של קבוצה

 שמואל(סמי) של חלקו את לרכוש ההצעה
 ״גדות״. הענק הכימי במיפעל יוחננוף

 סבורים גבוהה, תהיה ההצעה אם
 חלקו, את יוחננוף שמואל ימכור אנשי־העסקים,

 בין הסיכסוך ליישוב רב סיכוי שאין משוס
יוחננוף. האחים

ד פי שאר רוצה ל להי
 התחיל לפיד יוסף(״טומי״) השידור רשות מנכ״ל

 לו שתבטיח פוליטית, תמיכה בגיוס כבר
בתפקידו. נוספת קדנציה

 להבין אפשר זה רקע על כי סבורים, ברשות־השידור
ובטלוויזיה. ברדיו מתכנן שהוא שונים שינויים

ק ן1העלי מ ובי*ן1ד ם1ב
 מתוכנית לפרוש אולץ דונביץ נתן העיתונאי

 הגיש הוא שאותה עצמנו״, לבין ״בינינו הרדיו
שנים. תריסר מזה

 כתב העליון, יעקב העיתונאי התוכנית את יגיש במקומו
ימניות״קיצוניות. ריעות בעל שהוא מעריב,

אל ליטן1פ1קוסמ ר ש בי
 הנשים ירחון של עברית מהדורה לאור תצא בקרוב

 בישראל תבקר המהדורה הוצאת לקראת קוסמופוליטן.
 קרלי־בראון. הלן הירחון, עורכת

 לאור, נחי איש״העסקים לאור יוציאו העברית המהדורה את
 ירחון גם לאור יוציא לאור כרמל. דפוס עם בשותפות

לענייני־תיירות.

של  הצבאי המימ
ר1ע ל ז ע ב ל

 שילטונות מונעים האחרונות השנתיים במשך
 מאשה המערבית לגדה הכניסה את ישראל

באירופה. המתגוררת פלסטינית
 המערבית. בגדה החיה בתה, אצל לבקר רוצה האשה

 שהבעל, משום ממנה זאת מונעים ישראל שילטונות
 אגודות־הכפרים, מראשי אחד הוא אשתו, עם המסוכסך

אשתו. שם על הרשומות אדמות על להשתלט מנסה והוא

ק ת ש1בי רו די ם ל רו ד ב
 ופיתוח״ ״שיכון הממשלתית, הבנייה חברת
 הדירות מלאי כל את האחרון בחודש מכרה

בבאר־שבע. מיוחד במיבצע למכירה שהוצא
מיפעלי מנכ״ל שחר, אריה מישנה(מיל׳) אלוף

 כדי לבלדרית, תמריץ היתה החנינה כי חושד יפתח,
המשטרה. רצון על־פי שתעיד

 בתוך לדירות הרב מהביקוש הופתעו במישרד־השיכון
מדינת־ישראל. תחומי


