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תנאונייד
בגיזלאיסע?

 — תירוץ יימצא האחרון ברגע כי יתכן
 נסיעת את למנוע כדי — פוליטי או בריאותי

לארצות־הכרית. בגין מנחס הממשלה ראש־
 הנשיא על־ידי עליו שיופעלו הלחצים מן חושש בגין

רגן. רונלד האמריקאי

הנשיא של המארחת
 מתארח כירושלים שבחווילתה שרובר, גיטה

 המיליונר של אלמנתו היא הרצוג, חיים הנשיא
 בעיסקי הונו את עשה שדובר שרובד. מיילס

בוונצואלה. נפט
 החברות באחת שותפה היא שרובד גיטה

 או בכבלים לטלוויזיה הזיכיון על המתחרות
שני. לערוץ

 הזהיר גמייל
אתננרפאתו

 ידע מנייז גילו פלסטיניים מקורות
 ללבנון לפלוש צה״ל כוונת על מראש אש״ף

ביירות. עד ולהגיע
 אל־ בשיר דווקא זה היה לדבריהם,

 ממשלת־ של העיקרי בעל״הברית ג׳מייל,
 בך על מידע ערבדהמילחמה שהעביר בגין,

 של שרותי־הביטחון ראש לאבו־אייאד,
פת־־ח.

מרידור דן מעמד מתחזק
 מתחזק מרידוד, ח הממשלה, מזכיר של מעמדו

 לטיפולו מעביר ראש־הממשלה באחרונה.
 חרות, שרי בין במאבקים הקשורים עניינים
במהירות. אותם פותר ומרידור

 בין מאבק היה באחרונה טיפל הוא שבהם הנושאים אחד
 התחלות־הבניה בעניין והשיכון החקלאות מישרדי

המערבית. בגדה נופים בפרוייקט

 לישראל אזפוזיציה
הליברלי באינטרנציזנר

 את לקיים הליברלי האינטרנציונל החלטת
 עשוייה בישראל 1984 בסתיו הבאה ועידתו

להתבטל.
 במדינה הדוגלת הבריטית, הליברלית המיפלגה נציגי

 סותרת שהיא בטענה ההחלטה על עירערו לפלסטינים,
 שתי כי דורשים אחרים חברים גם קודמות. החלטות

 באירגון חברות שהן הישראליות, הליברליות המיפלגות
 לבעייה פיתוח מציעות שהן תחילה יוכיחו העולמי,

הפלסטינית.

בארידור יתמוך בגי?
 את בגץ, מנחם ראש־הממשלה, מסיר כאילו שנראה למרות

 לטווח כי ספק אין ארידור, יורם משר־האוצר תמיכתו
 לארידור. מלא גיבוי בגין יתן הארוך
 ממשלתי משבר לעצמו להרשות יכול אינו בגין

___________ עתה.

ארידור את עוזבים
 ארידור יורם שר־האוצר של הבכירים מעוזריו שניים

 דרך דן הם השניים ממישרותיהם. לפרוש כנראה, עומדים,
סיטרמן. וגירעון

 שארידור הודאה פירושה הצפוייה פרישתם
בתנועת-החרות. מחוסל

בחרות ממשיך רפזל
 עם קשריו את מעמיק איתן רפאל(,דפול״) •

 כץ, ישראל של קבוצתו ישראל״, למען ״צעירים
 טהרת על המורכבת מצעירי־חרות,

פעילי־חרות.
 זו קבוצה של בכינוס נוספת פעם השבוע הופיע רפול

_________ בראשון־לציון.

דועכת בגבון התמיכה
 בסקרי נבון, יצחק בנשיא־לשעבר, הרבה התמיכה למרות

 במועמדותו התמיכה העבודה במיפלגת דועכת הקהל, דעת
הממשלה. לראשות
 הוא כי מתלוננים במיפלגה נבון של תומכיו

 כי חוששים והם בפוליטיקה, עניין מגלה אינו
_________ הציבור. על־ידי יישכח הוא

משל את רהדיח לחצים
 מזכי׳ל על פרם, שימעון העבודה מיפלגת יו״ר על

 רבץ יצחק הח״ס ועל בר־לב חיים המיפלגה
 סניפיס מצד לחצים לאחרונה מופעלים

 של להתפטרותו במשותף לגרום במיפלגה,
 משל. ירוחם ההסתדרות מזכ״ל
 המתלהט המאבק בגלל היטב, לתמרן משל מצליח בינתיים

להתפטר. נוטה ואינו רבץ, ובין פרס בין

לחרות עיתון־ערג
 עם במגעים התחילו בתנועת־החרות פעילים

 הוצאת לשם מהמיפלגה אנשי־עסקים
כלא־מיפלגתי. לציבור שיוצג דמי, עיתץ־ערב

 מפני חרוץ כישלון נחל השבוע שעמן־ טוענים הרעיון הוגי
והליכוד. הממשלה עם מדי מזוהה שהוא

 עמירםגיר-
פרס תוכנית מחבר

 ניר, עמירם נראה בלבנון, פרס שימעון של האחרון בביקורו
 שהצטרף לפני הטלוויזיה של הצבאי הכתב שהיה מי

 אליו. צמוד כשהוא מיפלגת־העבודה, של למטה־הבחירות
 הוא ניר עמירם כי טוענים פרם של יריביו
 בלבנון, חלקית לנסיגה סרס של תוכניתו מחבר

אדומים״. ״קווים של שורה על המבוססת

אושפז בדגת?
 בן־נתן, רפאל במפד״ל, החזק״ ״האיש

 באופן אושפז המיזרחי״, ״הפועל מזכ״ל
 בבית־החולים השבוע חמישי בדם מפתיע

״הדסה־.
 למיסנד״ סיעת איש בן־נתן, של יריביו

 עוד יחזור לא הוא בי שמועה הפיצו
 הד השמועות אך פוליטית, לפעילות
 מבית־ שוחרר בן־נתן מדי. מוקדמות

 למחרת השישי, ביום כבר החולים
אישפוזו.

לגליל גוש־אמזנים
 יאוכלס בגליל בית־נטופה בעמק שיוקם מיצסה
גוש־אמונים. באנשי

________באיזור. הקרקעות שייכות למי בודקים כרגע

 ראשי־העמדה
המתנחלים בעד

ההתנח בעניין מיפלגת־העבודה על מאיימת חדשה סערה
לויות.

 עם רבץ ויצחק פרם שימעון שקיימו בפגישה
 לו הבטיחו הם הקואליציה, ממרכיבי אישיות

 מתחייבים הם הממשלה, להפלת יגתם שאם
 בתחומי בגדה, ישראלים אלף 100 ליישב

אלץ. תוכנית
 על ורבץ פרם נגד במיתקפה לצאת מתכוונים העבודה יוני

_________________________________זה. רקע

לבגי! מעשת הזפשת
 יתוכננו המקומיות, לרשויות הבחירות במערכת

 הופעות שלוש או שתיים בגץ מנחם לראש־הממשלה
בריאותו. מצב זאת יאפשר אם פומביות.

 הליכוד של בחירות באסיפות דפיע בגץ
 בקריית־שמונה גם ואולי ובירושלים, בתל־אביב

אחרת. בעיירת־גבול או

־־־ למערך בחיפה:רזב סקר
 צפוי בחיפה, המערד על־ידי שנערך סקר לפי

 45״ל של רוב גוראל, אריה המערך, למועמד
 הראשון. בסיבוב כבר המוניציפליות בבחירות

 רשימת בראש יעמוד מי משנה זה אין הסקר, על־פי
בבחירות. הליכוד

עילית בנצרת ירוץ נזף
 את הביע נוף, עקיבא הקיצוני, הימין ח״ב

 עיריית לראשות הליכוד ברשימת לרוץ נכונותו
 11ה־ לכנסת להיבחר שסיכוד נוף, נצרת־עילית.

 רשום היותו עובדת את לנצל מעוניין אפסו,
 בתפקיד. לזכות ולנסות נצרת־עילית כתושב

 כבמועמד. בו מעוניינים אינם במקום חרות סניף ראשי
 בין לערוך הציע לארדו, ז׳אק הסניף, של החזק האיש

 מטעם יוצב מי יוחלט תוצאותיו שעל־פי סקר התושבים
הליכוד. רשימת

 חרדה עוררה לנצרת לעקור נוף של רצונו על השמועה
במקום. המתגוררים הערביים התושבים בקרב בעיקר בעיר,
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טעה המחשב
 בימים מקבלים והשרון רעננה באזור רבים טלפון מנויי
 גדולות תוספות לשלם עליהם כי לבתיהם, הודעות אלה

 .1981 משגת חוב על־חשבץ
 והמנויים אז, טעה המחשב כי נאמר למנויים
 יתכן כי וטוענים לשלם מסכימים שאינם

 את להציג נדרשים הפעם, גם טועה שהמחשב
שנתיים. מלפני חשבונותיהם

תשפוט לא סירוטה
 אשר תל־אביב, מחוז מפרקליטות סירוטה שרה עורכת־הדין

 הזה שופטת(העולם למישרת תמונה כי שמועות היו
למינוי. מועמדותה הגישה לא כלל ),2393

סטודנטים
- לרפואה דתיים

 חיפה אוניברסיטת שליד לרפואה הפקולטה
 מארצות־ לרפואה דתיים סטודנטים תייבא

הברית.
ן מטעם ומנהלים מרצים של מישלחת יצאה לאחרונה
 סטודנטים לעניין כדי לארצות־הברית, הפקולטה

בחיפה. בלימודים חובשי־כיפה אמריקאיים

̂ ויין לא הרפרין,
 כמנהל מונה הלפרץ עדי פעיל־חרות

 ראש להט, שלמה(״צ׳יץ׳׳׳) של .מסע־הבחירות
, תל־אביב. עיריית ־*

ת נגד מסע  קתו
׳! הפנסיה

 והשקעות מחדלים על דו״ח מכינים חרות מקורבי כלכלנים
 הדו״ח ההסתדרותיות. הפנסיה קרנות של מוטעות כלכליות

 בתוך לחוקק בנסיץ ראשץ שלב הוא לשר־האוצר, שיוגש
ממלכתי.' קצר.חוק־פנסיה זמן

 בל״ל שבדי
הבנרסה יסגרו

 את לסגור מאיימים לאומי״ עובדי.בנק
 הבנק בסניפי ניירות־הערך מחלקות
 לניירות־ הבורסה שערי לסגירת ולגרום

ערך.
 משא־ומתן מתנהל אלה בימים הסיבה:

 ההגבלים על הבורסה והנהלת הבנק בץ
 במניות. המחזיקים בנק עובדי על שיחולו

 הבנק עובד כל חייב יהיה ההצעה על־־סי
 לתת ולא יום, 50 לפחות במניה להחזיק
 הפעילות בבוקר מכירה או קניה הוראת

בבורסה.


