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טריפולי על מצור

 טען אל־שאער, ראמי במוסקווה, אש״ף שגריר
 חיל־הים כי פלד, מתיתיהו ),האלוף(מיל באוזני

טריפולי. על ימי מצור מקיים הישראלי
 ישראל צבאות בין מוחשי שיתוף־פעולה קיים הנציג, לדיברי
 כוחותיו מעוז טריפולי, על ימי מצור מקיים כשצה״ל וסוריה,

 יבשתי מצור מקיים הסורי הצבא ואילו ערפאת, יאסר של
עליה.

בלבנון עסחת־ענק
 סלילת־כבישים הכשרת־קרקע, עבודות

 על־ידי מבוצעות נרחב בהיקף ופריצת־דרכים
 בלבנון. פרטיים וקבלנים צה׳׳ל

 הנוף את לחלוטין משנה ההנדסית הפעילות
בדרום־לבנון.

בוקר תפילת
בתי־ספר 500ב־

 שנתיים שתיד הודיע מישרד־החינוך
 תפילת־ ויקיימו שיעורי־תפילה ילמדו

 חילוניים יסודיים בתי־ספר 500ב* שחרית
 ובתפילה בשיעור ההשתתפות בארץ.

 יצטרכו זאת בעיקבות בחירה. על*םי תהיה
 שבהם בתי־כנסת, בתי־סםר באותם להקים
התפילות. ייערכו

פופולאריות איבד שרון
 השתלת בעיקבות כי ציפה שרון אריאל בלי־תיק השר

 יהיה שלו, רעיונות־הפרישה על במעריב המפוברקת הידיעה
 גל־פניות כי קיווה שרון בו. שיחזור אליו, פניות של המוני גל
בממשלה. לקידומו יגרום זה

 הפירסום על תגובות לחלוטין. נכשל המהלך
מאנשי־התחייה. כמה מצד רק הגיעו ב״מעריב״

פסיכולוגית לוחמה
 עונש״המאסר יוכפל כאילו בעיתונות, שהופיעה הידיעה

 מסויימים גורמים שחר. חסרת היא בלבנון, לסרבני־השירות
 כדי המפוברקת, הידיעה את בעיתונים השתילו בצה״ל

סרבני־לבנון. את להפחיד
 הוראותיה, את שינתה לא הצבאית הפרקליטות

 14 בין הוא בלבנון סרבנות־השרות על והעונש
ימי־מחבוש. 35ל־

ממתין וייצמן
בגין לפרישת

 עצמאית מיפלגה שום יקים לא וייצמן עזר
 ואז בגין, לפרישת עד ימתין הוא בראשותו.

 הנהגתה, על ויתמודד לתנועת־החרות, יחזור
___________________בגין. של כיורשו

יפרוש מרידור
 החיים מן מרידור יעקב יפרוש 11ה־ לכנסת לקראת־הבחירות

 מטעם לכנסת מועמד עוד יהיה ולא הפוליטיים,
תנועת־החרות.

 רק לא השפעה, מכל למעשה מנוטרל מרידוד
במיפלגתו. גם אלא ובממשלה, בכנסת

 והבחירות תמ״י
המוקדמות

 עומדות הבחירות להקדמת תמ״י תנועת של היוזמה מאחורי
עיקריות. סיבות שתי

 אבו־חצירא אהרון של בעירעורו שפסק־הדין יתכן ראשית:
 תאושר אם בקרוב. ינתן המחוזי בבית־המישפט הרשעתו על

 אם מהכנסת, מהתפטרות להימנע אבו־חצירא יוכל ההרשעה,
 לחזור יוכל הוא להתפטר, עליו יהיה אם גם הבחירות. יוקדמו

 שר. במישרת שוב לזכות וגם ,11וד לכנסת במהירות
 בבחירות לזכות סיכוי כל אין לתמ״י שנית:

 צמודות יהיו לא אלה אם המקומיות, לרשויות
 המוניציפליות בבחירות מפלה לכנסת. לבחירות
 תוצאות שעל־פי משום גם תמ״י, את מפחידה

הדתיות. המועצות הרכב נקבע האלה הבהירות

 אברחצירא
בצעירים צה1ר לא
 מעוניין אינו אבו־חצירא, אהרון תמ״י, מנהיג

 צעירי עם ביחד לבחירות משותפת בהליכה
המסד״ל.

 למקורביו אר כזאת, אפשרות בדבר שיחות התנהלו לאחרונה
נדוניה', היום.שום אין המפד׳ל לצעירי כי אבו־חצירא אמר

רוצה מדוע
גרופר בבחירת מודעי

 גרופר, פסח שר-החקלאות, סגן של פליטת־פה
 הסיבה את חשפה מיפלגתי, בפורום

 שגרופר מודעי, יצחק השר של להתעקשותו
 הסיבה: כשר־החקלאות. בהקדם ימונה

 שר־האוצר. את לנגח יכול שר־החקלאות
 שיעורי על והאוצר החקלאות שרי חותמים לחודש אחת

 במועד אי־חתימה ומים. קפוא עוף ביצים, לחלב, הסובסידיות
 חודש. באותו המדד של מיידי לייקור להביא יכולה
 ושר־חקלאות ארידור, יורם נגד קשה מאבק מנהל מודעי

מישרד־האוצר. בגלגלי מקלות לתקוע יוכל אליו המקורב

בקפריסין גריס צברי
 פלסטיניים״ לעיונים ״המכון מנהל גיריס, צברי
 לפי מביירות שגורש העולמי, המוניטין בעל

בקפריסין. מישבנו את קבע ישראל, דרישת
 בינלאומי שם לו שרכש העברית, האוניברסיטה בוגר ג׳ריס, ׳

 נשאר בישראל, הערבים של המישפטי המצב על בסיפרו
 מעמד בעל כשהוא אש״ף, כוחות פינוי אחרי בביירות

 החומר כל הוחרם למערב־ביירות צה׳׳ל כניסת עם דיפלומטי.
 התביעות אחת כיום היא והחזרתו שלו, המכון של העצום

 חזר שג׳ריס אחרי צה״ל. שבויי החזרת תמורת אש״ף של
 הוא אך המכון, נגד בפעולת־טרור אשתו נהרגה לביירות,

 שלו שהמוסד בטענה, שילטונות־לבנון על־ידי גורש
הסמוך. באי דרך־קבע המכון ישכון עכשיו פיגועים. תיכנן

 קיבל פינטו
קביעות

 אזרחים רצח על בכלא שישב פינטו, דני
 שירת כאשר במילחמת־ליטני, לבנוניים

 במינהל קביעות קיבל צה׳׳ל, כקצין שם
מקרקעי־ישראל.

 משוטט והוא כפקח, במינהל מועסק פינטו
 כסר־סבא־רעננה. באיזור בקביעות

 שתוקפה תעודה מחזיק במינהל פקח
כתעודת־שוטר.

לחתזם שכח גיסים
 על לחתום שכח ניטים, משה שר־המישפטים,

 חל לא כך לעבודה. בבתי־הדין הסגרה תקנות
על בתי־המישפט בפגרת הזמנים עיכוב

עבודה. בענייני המוגשות תביעות
 להישמע הפגרה, ערב שהוגשו תביעות, עלולות מכך כתוצאה
אחד. צד במעמד במהלכה

לארץ גורודיש
 חוזר גונן שמואל(״גורודיש״) האלוף(מיל׳)

 את הקדים הוא באפריקה. מפעילותו לארץ
 על צה״ל של ספר פירסום בעיקבות שובו

 ערב מהלכיו את המאיר יום־הכיסוריס, מילחמת
חדש. באור המילחמה

 את ינצלו חרות של תל־אביב צפון בסניף גורודיש של חבריו
התנועה. בתור פעילותו את להעמיק כדי ביקורו,

נסתרת מצלמה
 והסביבה תל־אביב תושבי עשרות
 האחרונים בחודשים קיבלו כאשר הופתעו

 במהירות נהיגה על בדואר כתב־אישום
 אותם עצר לא איש כי ידעו הס מופרזת.

א ה ל  הרדאר, על־יידי נתפסו כי להם גל
 ההסבר: הואשמו. זאת ובבל

 הרדאר למכשיר צירפה מישטרת־ישראל
 במיקרים עוד עוצרת ואינה מצלמה, הידני
 על־ידי שצלם בשעה בעל־הרבב את רבים

המצלמה.
 התמונות ובל הצילום, סרט נגמר כאשר רק

ת, ם מפותחו תבי כ ם נ שו תבי־האי  כי
 אחרי חודשיים לפעמים לנהגים, ונשלחים

ה המיקרה.  המכונית, מופיעה בתמונ
 השעה נראים בבירור, נראה כשמיססרה
 נסעה שבה המהירות וכן והתאריך,
המכונית.

בספרדים זכתה ״גיוזם״
 הפירסום במישרד בחרה איבריה הספרדית חברת״התעופה

בישראל. לייצגה גיתם
 להתחל העומדת איבריה, של הפירסום תקציב על

 1 תברות־ התחת לישראל, קו־תעופה בהפעלת
 בניצחונו הסתיימה וההתתצצות רבות, פירסום

 גולדברג יוחנן(״דובז׳ה״) הם שבעליו המישרד של
תאומים. ומשה

 ת1חר מינטדחת
לגרמניה

 אנשי עסקנים, ושישה ח״כים משישה שתורכב מישלחת
 הזמנת על־פי בגרמניה, לביקור ספטמבר בתחילת תצא חרות,

 בביקור הגרמני הקאנצלר ישהה תקופה באותה השילטונות.
בארץ.

 ראש־הממשלה, בידיעת היוצאת המישלחת,
 י• לשינוי הצעה התנועה למרכז להגיש תתבקש

לגרמניה. תנועת־החרות יחם

יתר־השפעה
ב״תדיראך

 תבקש ההסתדרות של העובדים׳׳ ״חברת
 בהנהלת השפעתה את להגביר

 ״תדיראן״. קונצרן־האלקטרוניקה
 תדיראן של המניות במחצית מחזיקה העובדים חברת

 בתדיראן נשמרת כה עד אך כור, קונצרן באמצעות
 כספי, אלקנה היוצא, המנכ״ל שהנהיג מסורת־הניהול

העובדים. בחברת הנהוגות משיטות־הניהול שהתעלם

 ״הארץ״ של הצהרון
בקרנב -

 בעלי שיפיקו הצהרון להוצאת ההכנות
 גבוה. להילוך נכנסו ״הארץ״ עיתון־הבוקר

אחרונות. בידיעות בעיקר זה צהרון יתחרה הנראה, ככל

גור נגד טענות
 יש המערך של המוניציפליות הבחירות במטה
 מרדכי ח״כ ראש־המטה, נגד קשות טענות

גור. (״מוטה״)
 קוצ׳יק, יוסי שדובר־המטה, אומרים גור על המתלוננים

 שאינם בעניינים גם גור, של האישי כדוברו למעשה משמש
המקומיות. לרשויות בבחירות קשורים


