
תי־ונןיך
תפקידים? יציע רבין

 ח׳־כ־המערך שהקים ההתמודדות״, ״מטה אנשי
 תפקידים להציע לו מייעצים רכין, יצחק

 ככירים לח״כים ייכחד, אם כממשלתו,
 את להשיג כדי וכמפ״ם, כמיפלגת־העכודה

 פרס. שימעון נגד מנהל שהוא כמאבק תמיכתם
ההצעה. את לקבל אם החליט לא רביו

לחינסון עם נפגש פרס
 העבודה, מיפלגת יריד נפגשו שבועיים לפני

 יעקב הפועלים״, ״בנק ואיש פרס, שימעון
עיניים. בארבע ממושכת לשיחה לווינסון

 של פנימיים עניינים על נסבה ושיחתם ביחד, סעדו השניים
מיפלגת־העבודה.

 לרצח הסתה
ישראל״? ב״קוד

 ביצוע לפני שעות 16 בערב, השני ביום
 האיסלאמית במיכללה ההמוני הרצח

 דתית, דרשה ישראל״ ״קול שידר בחברון,
 לרצח. כקריאה להבינה היה שניתן

 במיסגרת דרורי, אמציה של הדרשה
 בפרשת טיפלה השבוע, בפרשת העיונים

 בהצדקת רבים למאזינים ונשמעה יעקב,
דא־־יהודים. של הריגתם

 ישנו הליברלים
התקנון את
 הליברלית המיפלגה של החזקים האישים חמשת

 גידעון שריר, אברהם רנר, צבי מודעי, יצחק —
 הסכם על לחתום עומדים — ניסים ומשה פת

תקנון־המיפלגה. לשינוי
 ישיבת אחרי פת, של בלישכתו שהתקיימה בפגישה

 לאיגוד ריאליים מקומות שני שישוריינו הוחלט הממשלה,
 ־האחוזים60 מחסום רנר, של הליברלים העובדים

 יתבטל, בכנסת קאדנציות שתי שכיהנו מועמדים לבחירת
 שתבוא לכנסת, למועמדים ועדת־מינויים מחדש ותוקם

חשאיות. בחירות תחת
 דן סבידור, מנחם ברמן, יצחק — אחרים ליברלים ארבעה
 ישונה, התקנון שאם ביניהם סיכמו — זייגרמן ודרור תיכון

נפרדת. חטיבה יקימו הם

 חובה בוררות חוק
יעבור?

 בורות חוק את להעביר ינסו בליכוד גורמים
 חוק הועבר שבה שיטה באותה חובה

הארכיאולוגיה.
 זה לחוק ההסתדרות התנגדות כי מעריכים אלה גורמים

החוץ. אל השפה מן היא

משל נגד מילחמה
 המבקשים משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל של יריביו
 התשה.״ ״מילחמת נגדו מנהלים לפרישתו. להביא
 עצמאי מקור־מימון להבטיח מבקש משל

 יעמוד שהוא תנועת־העבודה, לחקר למכון־לבון
 מזכ״ל מתפקיד פרישתו אחרי בראשו

 את לו להבטיח מסרבים ויריביו ההסתדרות,
 פרישה תאריך על יתחייב כן אם אלא המימון,

קרוב.

פוליטית צנזורה
מישרד־החוץ של
 האדם מזכירות על־ידי שנשלחה הזמנה

 ישראלי שלום למען הישראלית למועצה
 ענייני־פלסטיז על בוועידה להשתתף! פלסטיני,

 על־ידי עוכבה יולי, בראשית בז׳נבה שהתקיימה
 חודשיים. במשך הישראלי מישרד־החוץ

 ושהועברה במאי 31ב־ האדם על־ידי שנשלחה ההזמנה,
 31 ב־ לתעודתה נמסרה הישראלי, מישרד־החוץ באמצעות

 השתתפות את לסכל מישרד־החוץ הצליח כך ביולי.
בוועידה. המועצה

קפליוק על הגנה
 העיתונאית בירושלים, המשמר על היומון מערכת ראש
 במערכת הנערכים לניסיינות מתנגדת שחורי, דליה

 קפליוק. אמנון העיתונאי של לעזיבתו להביא הירושלמית
 למשבר, נקלעו ״על־המשמר״ עם קפליוק יחסי
ערפאת. יאמר אש״ף, ירד את ראיין שהוא אחרי

חדש כלכלי יומון
 בעלי לשעבר — ליבוביץ ויהושע זלמן

 עם ביחד משתתפים הזית״, ״עין בית־החרושת
 ״גלובם חברת־הייעוץ בעל דווידוב, יצחק

 המהדורה חדש. כלכלי יומון בהוצאת פבלישר״,
 מנוייו, בין ערב מדי תופץ היומון של המוקדמת

 שלמחרת. בבוקר רק יימכר הוא הרחב ולקהל
 חל־ב, ההשקעות חברת בעלת היא ליבוביץ מישפחת
אייזנברג. קבוצת עם ביחד — מ1״5 בחברת ושותפה

הדו״ח לגניזת לחצים
 לחצים מופעלים פלד, יוסי האלוף מה״ד, ראש על

 את המזכה הדו״ח של פירסומו למניעת חזקים
יום־הכיפורים. במילחמת חלקו על גורודיש

 עיתונאי בצה״ל, קצין על־ידי מופעלים הלחצים
וחבר־כנסת.

 יצאה גונן שמואל(״גורודיש״) האלוף(במיל׳) של אשתו
בפרשה. הציבורית ההתעניינות שתשכך עד לחופשה,

 בית־המישפט
יורחב העליון

 שופטים שלושה להוספת פוליטיים לחצים מתחילים
 נשיא של פרישתו אחרי העליון, לבית־המישפט
 כהן. יצחק השופט העליון, בית־המישפט

 את שמגר שלמה השופט ימלא הנראה, ככל
כהן. של מקומו

הנשים מילחמת
 דורץ שרה של מינוייה בעיקבות כי יתכן

 ניצה תיאלץ בממשלה, שרה לתפקיד
 כיועצת תפקידה את לעזוב שפירא־ליבאי

 נשים. לענייני ראש־הממשלה
 על מונופול לעצמה לשמור תבקש דורון
בנשים. הטיפול תחום

 מ,,רחוב פרישות
ראשי"

 תפקידים שמילאו רדיו־לשעבר, אנשי שני
 ״איטך, חברת של ברשת־העיתונים בכירים
מעבודתם. פורשים ראשי״, ״רחוב

 ושהקים בגלי־צה״ל שעבד כהן־שגיא, דניאל הוא האחד
 שהיה אלמוג, איתן הוא השני ראשי. רחוב מערכת את

 של המחוזי העורך הוא ועתה ישראל, בקול בכיר מפיק
 את כבר הגיש הוא ראשי. ברחוב איזור־הדרום

שלו. מיכתב־ההתפטרות

 של המנהלים מועצת ירד שהיה מי פרל, נחמן
 החברה. על ולהשתלט לשוב ינסה ״אל־על״,

 הוא פרל בתנועת־החרות. פנימיים במאבקים קשור הדבר
 לידי נוספת עמדת־כוח להעביר ישאף והוא ארידור, מאנשי

בתוקף■ לכך יתנגד קורפו, חיים שר-התחבורה, שר־האוצר.

 שרכי־דין מישאד
אתיקה על

 עורכי־הדין לישכת של תל־אביב מחוז ועד
 מתבקשים הם ובו שאלון, חבריו בין הפיץ

 הלישכה של האתיקה כללי על דיעה לחוות
כיום. הנהוגים

 הכללים את כנם על להשאיר אם נשאלים עורכי־הדין
 או לחלוטין לבטלם לעורכי־דין, פירסום האוסרים הקיימים,

שינויים. בהם להכניס

 פתח גור
פרטי בית־חולים

 הנודע מנתדדהלב גור, דני הפרופסור
 מזה מפעיל שנה, 50 החודש לו שמלאו

 פרטי. בית־חולים זמן כמה
 הרפואי, במרכז ניתוחיו את מבצע גור
 אבן אבא של חדר־עבודתו מול

 מאבק נטוש היה שעליו בהרצליה־־פיתוח,
מישפטי.

 בקרב פילוג
חרות צעירי

חרות. צעירי בקרב פילוג צפוי
 אגף יושב־ראש בין סמכויות הגדרת על סיכסוך הסיבה:

 יושב־ראש ובין מילוא, רוני בתנועה, ודור־ההמשך הצעירים
___________סקולר. יקי צעירי־חרות, של הווער־המנהל

 בגדה הסיורים
ייפסקו

 שמארגן מדריכים בליווי סיורים יפה״, ״ארץ מיבצע
 בגליל, ובמיצפים בגדה ממשלתי במימון מישרד־החקלאות

אוגוסט. בסוף ייפסק
 ביקרו חודשיים, לפני האוטובוסים הופעלו מאז

________________איש. 5000 בהתנחלויות

זמיר? במקום פיקד
 שבא פיקל, ישראל בניו־יורק, הכלכלית המישלחת ראש

 עתידו. על חרות ראשי עם שוחח קצר, לביקור לארץ
 את יחליף שהוא האפשרות על איתו דובר

 יפרוש. כשזה לממשלה, המישפטי היועץ
 סגן־השר עם ארוכה שיחה ניהל הוא זה בעניין

שילנסקי. דב
 ג׳ו האמריקאית, המאפיה איש את פיקל ייצג 1972 ביולי

 על פרוש, מנחם ישראל, אגורת ח״כ נגד במישפט סטאשר,
__________________בירושלים. המרכז מלון בעלות

לרא־מחירים מלונות
 לעונת מחירי־חדרים על ההודעה את מעכבים המלונאים

 של הסדר־כובל על ביניהם חילוקי־דיעות ביגלל ,1984
 לחדרים. בדולרים, קבועים, מחירי־מינימום

 בחו״ל סיטונאי־תיירות יכולים לא מכך כתוצאה
 הסדר יימצא לא אם לארץ. חבילת־תיור להרכיב

 תלולה ירידה צפוייה מאוד, קצר זמן תוך
הבאה. בשנה בארץ שיבקרו התיירים במיספר

נוטרל היורש
 מנכ״ל את לחיפה העביר רוטמן, שרגא סולל־בונה, מנכ״ל

 אותו והרחיק שילה, אהוד חוץ, לעבודות סולל־בונה
 המרכזית. בהנהלה מהשפעה
 המנכ״ל, את שיירש כמי נחשב שילה הסיבה:
 להביא העלולים לחצים למנוע מבקש ורוטמן

לפרישתו.
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