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 פרס בין סיבסזך
לאדרי

 יו״ר אדרי, לרפי פרס שימעון בין ממושך סיכסוך צפוי
 שחל משה של מינויו רקע על בכנסת, המערך סיעת

 שלא אוכזב אדרי הקואליציה. לבין הממשלה בין כמקשר
 מפרס. מפורשת הבטחה שקיבל למרות בממשלה, שובץ

 בסמכותו. קשה פגיעה שחל של במינוי רואה הוא
 מאיים אדרי אין בסיעה ידידיו עצת לסי

 עלול הוא פרם מקורבי לדעת אך בהתפטרות,
 בסיעת הרבים הממורמרים כל את סביבו לרכז

נמיר. אורה ודדב הראל אהרון ח״ם בהם המעיד,

החוצה!״ .,פאשיסטים
 עוזריו את לשרת סירבה הכנסת ארכיון עוכדת

 לעברם קראה ואף כהנא, מאיר ח״ב של
החוצה!״ ״פאשיסטים

אמצעים. כל נגדה ננקטו לא חששותיה, חרף

בלבנון עברית לימוד
 של הצעירה אשתו למינרב, צמוד צדדל קצין

 הקצץ. צבא־דרום־לבנון. מפקד לחד, אנטואן
 רק דובר עצמו לחד עברית. הגברת את מלמד

וצרפתית. ערבית

מדליפים הלבנונים
 במישלחת המשתתפים צהי׳ל, קציני

 מספיקים אינם נאקורה, לשיחות ישראל
השיחות. תוכן את לעיתונאים להוליד

כש מתקדמת. שיטה פיתחו הלבנונים
 לאולם, נכנסים הלבנונים העיתונאים

שה כך ניירותיהם, את הקצינים מרימים
 המקור. מן ישירות לקרוא יוכלו עיתונאים

 מתביישים, אינם הלבנונים העיתונאים
 רשמקולים. לתוך ישר קוראים וחלקם
 הטלפון אל יוצאים הם הדיונים חדר מתוך

לביירות. ישירות ומדווחים
 ערבית, דוברי ישראליים, עיתונאים

עלי ומסתמכים אלה, לדיווחים מקשיבים
לישראל. בדיווחיהם הם

רשמי גייר עד קרפץ
 לעיריית כתב ״מבט״, עורך קרפין, מיכאל

 של רישמי נייר על פרטי מיכתב ירושלים
רשות־השידור.

 בעיר, אחר לבית־ספר בתו את להעביר שרצה קרפין,
 ביקש המנהל בעירייה. מחלקת־החינוך מנהל עם התקשר

 המיכתב, את כתב קרפין כנהוג. מיכתב, לכתוב ממנו
 תשובה, לו ענה הפקיד בנושא. המטפל לפקיד שהועבר
 רישמי בנייר להשתמש צורך היה לא כי העיר ובסיומה

רשות־השידור. של

 להיות רנצה חריש
שגריר

 מישרת־שגריר. לעצמו מבקש חריש מיכה ח״כ
הכנסת. מן זה לצורך להתפטר מוכן הוא

 מערב־ ממדינות באחת כשגריר להתמנות מבקש חריש
 ראשי עם שיצר ההדוקים הקשרים את לנצל כדי אירופה,

 בירר תפקידו בתוקף הסוציאליסטי, האינטרנציונאל
מיפלגת־העבודה. של לקישרי־חוץ המחלקה

לבנון בדרום דאגה
 לאחרונה מביעים בדרום־לבנון צה״ל קציני
 בזמן מונחים שמיטעני-הצד מהעובדה דאגה

ישראל. לגבול ויותר יותר קרוב האחרון
 הונח השבוע הראשון ביום ופורק שהתגלה הצד מיטען

 שבה מרכזית בצומת הישראלי, הגבול מן וחצי קילומטר
צה״ל. של רבים כלי־רכב יום מדי נעים

לוי־אולנזרט עיסקה
 מלע״ם אולמרט אהוד לח״ב הציעו בחרות לוי דויד אנשי

 אליעזר ח״ב את לשכנע יצליח אולמרט אם מפתה: עיסקה
 סיעת יו״ר במקומו ייכנס מהכנסת, להתפטר שוסטק
 שמאי. יעקב לוי ואיש בהסתדרות הליכוד

 הודיעו אחרים לוי ואנשי רייסר מיכה ח״ב
 יתמכו הם כזה שבמיקרה לאולמרט,

שר-הביטחון. סגן לתפקיד במועמדותו

מצטמצמים הצהרונים
 המקומון את זה, שבוע מסוף החל יסגור, מעריב הצהרון
 לערוך עומד אחרונות ידיעות גם שלו. החיפאי

 הירידה בעיקבות עמודיו, במיספר דראסטיים צימצומים
במודעות. התלולה

 הגרעינית התחנה
החשמל״ ל.,חברת

 תחנת־כוח להקים לישראל יתאפשר אכן אם
 ״חברת־ על־ידי כנראה תוקם היא גרעינית,
החשמל״.

 יהיו כי השבוע רמז שר־האנרגיה, שחל, שמשה למרות
 אתגר עם להתמודד היכול אחר גוף היום אין תנאים, לכך

 החששות למרות כזה. בקנה־מידה וביצועי טכנולוגי
 המשק יוכל אם ספק חברת־החשמל, של כוחה מהגברת

 למחלקות שתקביל כפולה, מערכת של בהקמתה לשאת
 את השנים במשך ושאגרה בחברת־החשמל, הקיימות

 לשני להגיע עשויה שעלותו לפרוייקט, הדרוש הידע
דולאר. מיליארד

לפיליפינים מדמיע גאז
 השבוע יצא מדמיע גאז של גדול מישלוח

לפיליפינים. אילת מנמל
 ועומד מהנמל דיווח על־כך קיבל צבן, יאיר מפ״ם, ח״כ

 לדיכוי מיועד שהגאז מכיוון בכנסת, העניין את להעלות
 מישטר־העריצות נגד הדמוקרטית התנועה של ההפגנות

מארכוס. פרדיננד של

 נשק מישלנחי
לניקראגחה

 הבא בשבוע תעלה גרוסמן חייקה מפ״ם ח״כ
 מישלוחי- את להפסיק שנועדה הצעת־חוק,

 הבטחה ממלאת היא בכך לניקראגווה. הנשק
 שאותו אורטגה, דניאל ניקראגווה, לנשיא
 בארצו. שעבר בחודש פגשה

 הרשימה כוונת נוכח זה, בעניין צעדיה את זירזה מפ״ם
הזה. בנושא אי־אמון הצעת להעלות לשלום המתקדמת

ציר מישרד מבקש
 ישראל העבודה, מיפלגת של קישרי־החוץ מחלקת לאיש

 מישרד־החוץ. בתחום שאיפה יש גת,
 עם מדיני בתיאום האחרונות בשנים שעסק גת,

 הסוציאל־דמוקרטיות המיפלגות ראשי
 בצרפת. מדיני ציר במישרת מעוניין באירופה,

 ובין בינו ההדוקה הידידות על מצביע הוא
 השלטת הסוציאליסטית המיפלגה מזכיר

ג׳וספן. ליונל בצרפת,

מודעי נגד יעקובי
 כרגע עומד והתיכנון, הכלכלה שר יעקובי, גד

 בקבינט פרם־מודעי לציר האופוזיציה בראש
הכלכלי.

 שר־ של האבטלה לתוכניות תוקף בכל מתנגד יעקובי
 באמצעות התוצאות לאותן להגיע שניתן וסבור האוצר,
 דירות ומכירת הביטחון בהוצאות מאסיבי קיצוץ

לדייריהן. ממשלתיות

למזכ״ל מלכים כבוד
 הנמצא מיפלגת־העבודה, מזכיר ברעם, עוזי

 המיפלגה בוועידת רישמי בביקור
 לכבוד־מלכים. שם זוכה ברומניה, הקומוניסטית

 קומוניסטית מדינה שבכל בכך נעוצה הסיבה
 לראש-הממשלה מעל מזכיר־המיפלגה עומד
לנשיא. ומעל
צ׳אושסקו. לניקולאי פרס משימעון שדר לקח ברעם

 גילעד הקברניט
הסברה למסע
.תר חברת של המושעה הקברניט

 הנוסע פרשת גיבור גילעד, אבנר שיש״,
 הסברה במסע השבוע מתחיל הסמוי,

המאו הקיבוצית התנועה של בבתי־־הספר
 בבית- הרצאותיו את יתחיל גילעד חדת.
 קיבוץ קיבוצו, ילדי לומדים בו בחיפה, ספר

נחשולים.
אלה. בהופעותיו מתערב אינו התק״ם
 לפנות מתארגנים תל-אביביים הודים

 שיאסור בדרישה המרכזי ההורים לוועד
 ינסה אם הכלליים, בבתי-ספר הופעותיו על

 ישמשו שילדינו נרשה .לא זאת. לעשות
בתחי אחד תירה אמר כחבר־־מושבעים,״

 להתברר צריכה הפרשה השבוע, לת
בבית־המישפט!״

 עזב לק1ק שזר
המיפלגה את

 לישכת מנהל למישרת השבוע שהתמנה יקותיאלי, אורנן
 את חודש לפני רק עזב קולק, טדי ירושלים, ראש־עיריית

 קולק. משתייך שאליה מיפלגת־העבודה,
 של כעוזרו העשירית בכנסת עבד יקותיאלי

 באורח בעיקבותיו והצטרן! שריד, יוסי ח״כ
ר״ץ. לסיעת רישמי

בכנסת מצרי נציג
 מיופה־ עם הבא בשבוע תיפגש בכנסת השדולה־לשלום

 הכנסת. במישכן בסיוני, מוחמר המצרי, הכוח
 בכנסת מצרי נציג של הראשון ביקורו זה היה
רב. זמן מזה

תפקיד רוצה אפלבאזם
 ראש-הממשלה, לישכת ראש אפלבאום, בועז

 הישראלי ידיר.המכון לתפקיד עיניו לוטש
 דובשני, חיים כיום ממלא שאותו לקולנוע״,

לספנות״. ״הבנק מנהל
 התעשיה שר היה כשזה בר־לב, של עוזרו היה אפלבאום
 אפלבאום את מינה המישרד את בר־לב כשעזב והמיסחר.

 נלקח התפקיד אבל הישראלי הסרט לעידוד הקרן על
 לשילטון. עלה כשהליכוד שבוע, אחרי ממנו

 עם הסרט לעידוד הקרן את לאחד מתכנן אפלבאום
 תוכניותיו בראשם. ולעמוד לקולנוע הישראלי המכון

בארץ. רבים אנשי־קולנוע בקרב זעם מעוררות

תיקשורת דישץ חברה
 שר־התיירות, של תיקשורת יועץ שהיה מי רימון, צבי

 חברה אלה בימים מקים וייצמן, עזר ושל שריר, אברהם
 ייעוץ תהיה פעילותה שעיקר לייעוץ־תיקשורת, חדשה

 ולגורמים התיירות לענף למיפעלים, כלכליות, לחברות
 בכלכלנים במומחי־שיווק, נעזרת החברה פיננסיים.

ובפירסומאים.


