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 שאמור הנורווגי, החוק לחקיקת סיכוי אין
 מהכנסת, הממשלה שרי התסטרות להבטיח

 סרס שימעון וגם שמיר יצחק שגם מסני
לו. מתנגדים

 ח״כים בכנסת הליכוד לסיעת מוסיפה היתה החוק קבלת
 הליברלים הח״כיס את ומגדילה לוי דויד של מובהקים

.16ל־
 של ייצוגה להגדלת החוק גורם היה העבודה במיפלגת

 מחנהו מאנשי ח״כים עוד ולצירוף ח״כים, לשיבעה מפ״ם
רבץ. יצחק של

בלבנון רבין תוכניות
 ליציאה כשר־ביטחון רבין יצחק של תוכניתו
 יוניסי״ל לכניסת הסכם כהשגת קשורה מלבנון
יסנה. שצה״ל לשטח

 הסורים בפלישת שהיה כפי הפעם, שגם מהנחה יוצא רביו
 . הדרומי־ החלק מתפיסת יימנעו הם ,1976 בשנת ללבנון
לבנון. של מערבי

 צבא צד״ל, את למעשה תנטרל רבין תוכנית
לאחד. אנטואן מפקדו, ואת לבנון, דרום

 מזמינה העבודה
יוזמת־שלום

 שהיא הקרוב בזמן תבהיר העבודה צמרת
 היא, ההנחה מבחוץ. ליוזמת־שלום ממתינה

 שוס תנקוט לא הנוכחי בהרכבה שהממשלה
 הסעם גם בעבר, שהיה וכסי שלום, יוזמת

 מבחוץ. כזו יוזמה תתבקש
 היא רצינית, יוזמת־שלום מול הממשלה תועמד כאשר
 בהעבודה, מעריכים לכן חדשות. לבחירות לצאת תבקש

.1986 אוקטובר אחרי לא להתגבש חייבת כזו שיוזמה

יכנס מי
למישרד־הביטחון?

 מוזכרים בדימום אנשי״צבא שני לפחות
הביטחון. במישרד בכירים לתפקידים

 ולתפקיד חורב, עמוס של שמו מוזכר המישרד כמנכ׳׳ל
 יריב. אהרון מוזכר מוגדר, לא עדיין אחר,
 לענייני כיועצו ישמש מי מתלבט עדיין רבין יצחק

 עליו במישרד האגפים ראשי מבין וכמה תיקשורת,
להחליף.

פרס לסוניה מצפים
 בדריכות מצפים פרס שימעון של מקורביו

בטלה. אל פרס סוניה של הצפויה להצטרפותה

אדיב בשיחרור דיו!
 ועדת־השידד תתכנס השבוע בסון!

 מתקופת שליש בקיצור לדון כדי רודים
 1ל*ד שנדון אדיב, אודי של מאסרו.

 משני־ יותר ריצה וכבר שנות־־מאסד,
התקופה. של שלישים
 גס זו ועדה מכונה תפקידה, בגלל

השליש״. ״ועדת

 לירושלים, השבוע כבר יעבור הוא כאשר
 בכנסת. הממשלה השבעת אחרי
 נגד חד־משמעי באופן פרם התבטא בעבר

 דירתה את תעזוב שהיא הרעיון
בנווה־אביבים.

בלבנון מגרשים כך
 שיטת על בלתי־ידועים פרטים מגלה לפאריס שהגיע מידע

 בהשתייכות החשודים בדרום־לבנון, תושבים של הגלייה
עויינות. לקבוצות

 או — צד״ל חיילי מדביקים זה, מידע פי על
 החשוד, של ביתו סביב כרוזים אחרים חיילים

 לטובתו המקום את לעזוב מתבקש הוא ובו
 אחראים הם אין — ולא קצר, זמן בתוך

לגורלו.
 בעיתונות פורסמו שכבר נוספים לפרטים יצטרף זה מידע
לבנון. בדרום הנעשה על הזרה

אושפז צדוק
 אושפז לשעבר, שר־המישפטים צדוק, חיים

 בתל־השומר, שיבא שם על בבית-החולים
התקף־לב. אחרי
 הטור בעל רוזנפלד, שלום שכב הסמוך בחדר

להחלמה. נשלח שכבר ב״מעריב״

 ישראלי צ־ארטר
באירופה

 אפשרות בוחנת ישראלית צ׳ארטרים חברת
 יעדים כמה בין בחודשי־החורן! לטוס חוקית
 הקמת אן! נבחנת כך לשם אירופה. בתוך

 בכך שתעסוק אחר, שם תחת חברת־בת
 מקומי. תעופתי גורם עם בשיתוף־פעולה

 לישראל הטסים מיעוט על להתגבר החברה מקווה זו בדרך
הקרים. בחודשים וממנה

לבגרות לומד גומו־י
 רחמים(..גומדי״) הכרס״, ״חבורת מנהיג

 ללימודי בכלא שהותו את מנצל אחרוני,
בחינות. לארבע כבר ניגש הוא בגרות.

 שנות־מאסר 12 של עונש מרצה גומדי
 — אושרי טוביה עם ביחד — חלקו על

אוריון. ועמוס כהן עזר של הכפול ברצח

כתובת שינה רימון
 שהופץ הסיפור על תמהים בית־לחם תושבי

 של ביתו על רימון נזרק כאילו באחרונה,
 בבית־לחם פרייג׳. אליאס ראש־העיריה,

 פרייג׳, של שכנו לבית הושלד שהוא טוענים,
 שהתגוררה פליטים, מישפחת מתגוררת שם

.1948 לפני בעין־כרם

שוב מרגיז ה מוטל
 מרדכי(״מוטלת״) תל־אביב, הפועל מאמן

 כתבי■ כל את עתה עליו מקים שפיגלר,
הספורט.

 הרדיו בתוכנית פינה בבוקר ראשון יום בכל יגיש שפיגלר
 את החרה בלשונו יבקר הוא שבה הרשת, ציבעי כל

 אותם. לקטול וירבה הספורט, בעיתוני הבוקר באותו הכתוב
 ומסיבה לו, לוותר מתכוונים אינם העיתונאים

 קשים חיים תל-אביב בהפועל צופים זו
התיקשורת. ובין הקבוצה בין ביחסים

בצרזת גולדשטיין
 השבוע הסתבך גולדשטיין דב ״מעריב״ כתב
 בצהרון: הירושה בשאלת ברצונו שלא

 של 60ה־ הולדתו יום לכבוד שנערכה במסיבה
 מנור, אהוד המנחה, אותו הזמין קישון, אפרים
 מעריב״. ״עורך אותו וכינה לבימה

 שיתקן ממנור גולדשטיין ביקש הצהרון, עובדי עשרות מול
 עכשיו.״ לי חסר זה ״רק פלט: שלידו ולנוכחים הטעות, את

 שניצר, שמואל של היורשים כאחד מוזכר גולדשטיין
יפרוש. הוא כאשר

בארץ ישאר נאחי
 הוא אף נאווי, אליהו באר־שבע, עיריית ראש

 כשר־חוץ. מונה לא נבון שיצחק מכך מפסיד
 הוא שאם נבון, לו הבטיח הבחירות ערב

 _ לכנסת המערך ברשימת משובץ להיות יסכים
 לרשימה יצטרף ולא בלתי־ריאלי, במקום
 אחרי מייד כשגריר לחדל ייצא הוא אחרת,
 במישרד־החוץ. הגברי חילופי

 בבירת טובות שנים כמה עוד להישאר נאווי יאלץ עתה
הנגב.

 ״בית־ברל״ פרדסי
למכירה?

 מיכללת את הפוקד הכבד הבספי המשבר
 קודמת החלטה לשינוי להביא עשוי בית־ברל

 פרדסים מבירת שמנעה מועצת־המנהליס, של
 על להתגבר כדי כצנלסוך, ברל ל״קרן השייכים
הכספי. המשבר

 של שכניסתו מקווה הראל, אהרון ח״כ המיכללה, מנכ״ל
 מכירת את למנוע עשויה למישרד־החינון־ נבון יצחק

הפרדסים.

 דזלארים בנק
בישיבה

 בתל־אביב המכובדות הישיבות אחת
 חוקרי של בתצפית זמן מזה נמצאת

 מפורט, מידע הסיבה: מס־־ההכנסה.
 במטבע עיסקות־ענק על לחוקרים, שהגיע

 בעיקבות אם כותליה. בין המתקיימות זר,
 יובאו והחשודים מעצרים ייעשו התצפית

 מרתקים גילויים צפויים לבית־המישפט,
 הפרטיים בבנקים אברכים מעורבות על

לדולארים.

 ההסתדרות מגבית
גמה להילוך

 תיכנס בארצות־הברית ההסתדרות מגבית
גבוה. להילוך

 מאיגודים שם התרומות איסוף על שהממונה אף יתכן
 או יוחלף רפאלי, אליעזר החיפאי הפרופסור מיקצועיים,

 הגביה. את להרחיב כדי נוסף, בכוח־אדם שיתוגבר
 מערכת לצורכי זה לכסף זקוקה ההסתדרות

המתקרבת. הבחירות

חשאי גביה מיבצע
 השבוע פתחה ברשות־השידור הגביה מחלקת

הגביה. לאכיפת חסויים, שפרטיו מקיף, במיבצע
 האגרה מתשלום בא רשות־השידור מתקציב אחוזים 64

 הפירסומת אחוזים, שלושה נותן האוצר האזרחים. על־ידי
אחוזים. שני — השירות ותשדירי אחוזים 20 עוד ברדיו

סיכומים הברוקר: רצח
 את החודש בסוף ישמע בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

 שני־שגיא, ורונן בן־גל גיל של במישפטם ההגנה סיכומי
 באולם מפעיל אלטרוביץ, יעקב הברוקר ברצח המואשמים

 טוכלר. את מוריץ חברת של הבורסה
 שהוגשה האזרחית בתביעה כתב־הגנה בדגל יגיש בקרוב

 ישלם שבן־גל דרישה ובו הנרצח, בני־מישפחת על־ידי נגדו
בשווייץ. המופקדים מכספים שקל מיליארד שני להם

 ל,.חברת פירסזמאי
החשמל״

 בחברת־החשמל, הוחלט ארוכה, בחינת־שוק אחרי
 יהיה הרבים החברה בפירסומי שיטפל שמישרד־הפירסום

אריאלי. מישרד
 ושוטף קבוע באופן מפרסמת החשמל״ ״חברת

 של השני צידו על ואפילו בטלוויזיה בעיתונות,
בית־אב. לכל הנשלח לתשלום החשבון
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