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תוטונן־ך
לנבון מתקרב רבין

 מקורבי אצל שוב מגשש רבין יצחק של מחנהו
 בראשות נבון לעיסקה: להגיע בדי נבון יצחק

 זו להצעה יתייחס נבון .2 מם׳ ורבין הרשימה
 מוכן אינו סרס ששימעון משוס בכובד־ראש,

 הרשימה. ראשות את לו להציע
 הוא לנבון, גם המקורב רבין, ממחנה נחמיאס, אהרון ח״ב

נבון. אנשי עם המוקדמות השיחות את שינהל

שמיר של .,המרגלים״
 השונים המחנות בין השוררת המתיחות

 חדש: מושג הצמיחה בתנועת־החרות
 לאנשי היא הכוונה שמיר״. יצחק של ״המרגלים

 העובדים מילוא, שמיר-רוני מחנה
 אנשי־חרות, הם שראשיהם במישרדי־ממשלה

 מילוא. עם בקשר הנמצאים ליריבים, או
 דויד ראש־הממשלה סגן של עורו סרוסי, באבנר המדובר

 אילנה מילוא; של טוב חבר שהוא טופלים שעליו לוי,
 ארנס; משה שר־הביטחון, של בלישכתו העובדת ביננשטוק,

 למטהו עתה המתקרב מילוא, של הקרוב חברו הלפרן, ערי
 יורם של עוזרו לשעבר סיטרמן, וגירעון שרון; אריאל של

 כהן־אורגד. יגאל אצל קצוץ־סמכויות עוזר ועתה ארידור,
 בקרוב יתבקש ה״מרגלים״ מארבעת אחד

 להוכיח כדי במכונת־אמת, לבדיקה להסכים
מידע. מעביר שאתו
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 הגיע לבנון מילחמת הרוגי מיסטר

 הרוגי את כולל המיסטר .568ל־ השבוע
 תאונות־דרכים, המיבצעיות, הפעולות

 ואזרחים בצור הבתים התמוטטויות
בלבנון. שנהרגו

לחתו□ צה1ר בגין
 אגף! הוא שבסיסה חדשה, אזרחים תנועת

 להחתים מתכוונת ב״מצודת־זאב״, האירגון
 לראשות בגין מנחם של לשובו בקריאה המונים

הממשלה.
 לבית. ומבית הגדולות, הערים ברחובות תבוצע ההחתמה

 כולל בגין, מנחם של עתידו סביב הפעילות
 למגילת־העצמאות, חתימתו את להוסיף הרעיון
 מוכן הוא אין עצמו. בגין של ביוזמתו נעשית

 לעצמו לשמור כדי דבר, בפומבי כך על לומר
 שיידחה במיקרה מכובדת נסיגה של אפשרות

דעת־הקהל. על־ידי

ברוך מעמד מתחזק
 ראש־הממשלה יועץ ברוך, נימים של מעמדו
 שמיר יצחק מאוד. מתחזק כלכלה, לענייני
 שמביא סוגיה בכל השגותיו את שומע

בהן־אורגד. יגאל שר-האוצר,
 בסמכויותיו למעשה קיצץ שברוך טוענים האוצר במישרד

השר. של

פרס נגד עתירה
 שימעון של יועץ־הבחירות שהיה לביא, יואב
 העליון לבית-הדין עתירה הגיש ,1981ב־ פרם
 השנה, עוד ועידה לקיום בדרישה המיפלגה, של
וביושב־ראש. חדש במרכז שתבחר כדי
 הגדולה״ ״ההחמצה סיפרו, את הבחירות אחרי חיבר לביא
פרס. ובין בינו היחסים הורעו ומאז

קיסר את יחליף מי
 ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל של פרישתו מועד שמתקרב ככל

 השמועות מתרבות לתפקיד, קיסר ישראל וכניסת משל,
 הפעם המובטח מקום ההסתדרות, של הבא 2 מס׳ על

לקיבוצים.
 מזכיר רוזוליו, דני הרציניים: המועמדים שני

 יושב־ראש פסה, ונחום העובדים״, ״חברת
קיבוצניקים. שניהם המרכז־לתרבות.

נותח קורפו
 בעינו השבוע נותח קורפו, חיים שר״התחבורה,

 אושפז הוא השלישית. בפעם השמאלית,
 מייד וחזר ״הדסה״ בבית־החוליס ליומיים
שוטפת. לעבודה אחר־כך

סיור־הרצאוח
ישראלי־פלסטיני

 עכשיו״, ״שלום איש בראון, מרדכי(״מורלוד)
 של המוגלה ראש־העיריה מילחם, ומוחמד
 משותף סיור־הרצאות עורכים חלחול,

בארצות־הברית.
 רישמית יוצג לא שמילחם כתנאי הציגו בראון של חבריו
נאמן. כאיש־אש״ף ידוע שהוא אף אש״ף, כאיש

לחתנו? עוזר ציפורי
 שר־התיקשורת של חתנו ארליך, יהודה רואה־החשבון

 בחברת בכיר תפקיד על במיכרז מתחרה ציפורי, מרדכי
 שירותים במתן העוסקת אל־על של בת חברת - תש״ת

בנתב״ג. תעופתיים
 מתנגדי החברה, של בדירקטוריון חברים

 של המישפחתי שהייחוס חוששים ציפורי,
לתפקיד. לקבלתו יביא ארליך

ברל״ ב״בית חילופים
 מתכוון שהוא הודיע אלמוג, ניסים ברל״, ״בית מנכ״ל
 הנוכחית, שנת־הלימודים בסוף מתפקידו לפרוש

 המתאימים שונים אישים כבר מוזכרים ובמיפלגת־העבודה
לתפקיד.

 מנכ״ל לשעבר ליבני, יצחק הם השבוע שהוזכרו השמות
 ענף־קישור ראש לשעבר שליו, זרובבל רשות־השידור;

 תמרי, רב(״דוביק״) תת־אלוף(מיל׳) בצה״ל; לעיתונות
רמת־השרון. המקומית המועצה ראש לשעבר שרמן, ומנחם

1כה רן
סרבנים מעניש

 של פלג מנהיג כהן, רן אלוף־מישנה
 שפט לצבא־הקבע, שהתגייס של״י

 שסירבו חיילי־מילואים שני באחרונה
 עונשי־ריתוק להם ופסק ללבנון, לצאת

למחנה.
 שוחח בלבנון, הוצבה שיחידתו כהן,
 שמואלי שלום השניים, עם ארוכות
 מירושלים, שטרנבך וגדי מצובה מקיבוץ

 ולוא בלבנון, שישרתו להם והציע ,34 בני
 לכך התנגדו הם סימלי. באופן אחד ליום

 שישפוט ממפקדו ביקש ואז בתוקף,
 הטיפול את אליו החזיר מפקדו אותם.

בסרבנים.
 בדרכי־נועם, לשכנעם, שוב ניסה כהן

 ימי 28ל־ אותם שפט דעתם על וכשעמדו
 ריצוי שבתום להם והודיע למחנה, ריתוק

 מיחידת• אותם יוציא הוא העונש
 15 מזה משרתים הם שבה המילואים

שנה.
 בחדל, של׳׳י פלג פירסומי זאת, לעומת

 בתנועת תומכים האנגלית, בשפה
גבול״. ״יש בלבנון, סרבני־השירות

מי? לטובת ספרים
 שהופיעו הספרים שני את מקרוב בוחנים בממשלה שרים

מילחמת־הלבנון. על באחרונה

 יערי אהוד של שסיפרם היא הנשמעת הטענה
 את מציג שולל״ ״מילחמת שיף, וזאב

 יהושע אמ״ן, ראש שהיה מי של גירסותיהם
 ואילו ציפורי. מרדכי ושר־התיקשורת, שגיא,
 שאינו של״ג״, ״כדור שיפר, שימעון של סיפרו

 את חיובי באופן מציג שרון, לאריאל מחמיא
עמדותיו.

מתואמים אינם הבנקים
 הגדולים הבנקים חמשת בין הנוכחית התחרות

 המוקדמים התיאומים להפסקת גרמה לקוחות על
 שהיה כפי מיוחדים, מיבצעים לגבי ביניהם
בעבר.

 יש הכלכליים הכתבים את ומעדכן לבדו, עתה פועל בנק כל
 1מ׳< יצליחו לא שהמתחרים כדי המאוחרות, בשעות־הלילה

!ש למחרת. כבר דומים תנאים להציע

לגרמניה עיתונאים
 והמטה מישרד־הפנים את המסקרים הכתבים

 לסיור בקרוב יוצאים המישטרה, של הארצי
 תהיה הנסיעה המערבית. בגרמניה השתלמות

 חשבון על והשהיה המערכות, חשבון על
הגרמנים.

צור. משה הארצי, המטה דובר יתלווה לסיור

לחרות פאפו
 רשות־השידור, של הוועד־־המנהל חבר

 של לאגף־האירגון פנה פאפו, אהרון
 לו שיאפשרו וביקש תנועת־החרות

 ברחבי־הארץ, התנועה בסניפי להופיע
בטלוויזיה. פעולותיו על לספר כדי

הליכוד, ממרכיבי לע־׳ם, חבר הוא פאסו
 להצטרף רצונו על אחת, לא רמז, הוא אך

לחרות.

לישראל לעניין״ ״צוות
 יבואו לעניין״ ״צוות הטלוויזיה סידרת גיבורי
 מיבצע־סירסום במיסגרת לישראל, בקרוב

ולמישפחה. לבית מוצרים לסידרת

 נוספים מקומונים
בירושלים

 בקרוב להופיע עשויים חדשים מקומונים שני
 בעלי־הון בבעלות הוא האחד בירושלים.

 חינמון בהוצאת המתעניינים אמריקאיים,
 הערבית, בשפה מקומון הוא השני בעברית.

 מיזרח־ירושלמי. איש־עסקים עניין מגלה שבו
מערכת. אירגן כבר הוא

זרים לחיילים מדריך
 בין שיופץ באנגלית, ישראלי מדריך־עסקים

 הצי ואנשי הרב־לאומי הכוח האדם, חיילי
אלה. בימים מופק במרחב האמריקאי השישי

מתחרים ללא ,.אותות״
 לאיגוד הודיעו גדולים מישרדי־פירסום כמה

 חלק השנה ליטול בדעתם שאין המפרסמים
 בהישגי מתחרים הם שבה ״אותות״, בתחרות
פירסום.

 הקשה הכלכלי במצב זאת מתרצים הפירסומאים
 המפרסמים. איגוד שגובה הגבוהים ובדמי־ההשתתפות

 לבין האיגוד בין מתיחות צפוייה זה רקע על
הפירסומאים.

הגזוזים מילחמת
 — הקלים המשקאות יצרני בענף הגדולים אחד

 — למחצה וטיבעיים טיבעיים משקאות גזוזיס,
 כבר הוא האביב. לתחילת התקפת־פתע מתכנן

 תוך גדולים, מיבצעי־סירסום־ושיווק הכין
מתחרים. חסימת
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