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מצריות מחחת
 בלפי מפליגות מצריות מחוות כמה צפויות
 והיחסים הסחר התיירות, בתחום ישראל

 הקרקע את להכשיר נועדו הן התרבותיים.
טאבה. בסיכסוד לבוררות ישראלית להסכמה

 רוב המדיני בקבינט ייווצר אלה מחוות שבעיקבות ייתכן
בבוררות. לתמיכה

מהדתיים מאוכזב פרס
 עם העבודה ראשי שערכו מקיף סיבוב־שיחות של סיכום

 לגבי קשים סימני־שאלה מעורר הדתיות המיפלגות
 צרה. לממשלה פרם שימעון עם יילכו שהם הסיכויים

 עיסקזד מי.לסגור עם אץ אגודת־ישראל, מלבד
דתית. מיפלגה בשום

התנדבות
לניקראגואה

 דרוסדאמרי־ ילידי קיבוצניקים שיבעה
 לצאת החליטו קרביות, יחידות יוצא' קר*

הממ לכוחות שם ולהתנדב לניקראגואח
 איומי את האמריקאים יממשו אם שלה.

הפלישה.

תמיר את תוקף רבץ
 התנהגותו את בחריפות תוקף רבין, יצחק שר־הביטחון,

 טען תמיר החזרת־השבויים. בפרשת תמיר שמואל של
 המשא- שבמהלר למרות התפקיד, במילוי המשיך שהוא
 ג׳יבריל אחמד דרישות של הגבוה שיעורן התברר ומתן

 התנגד. הוא שלהן דרישות —
 בבר המשא־ומתן נפתח בטרם שעוד גילה רבץ

 נכללה שבו זיברון־דברים, על ישראל חתמה
 ג׳יבריל. של תנאיו לכל להיענות התחייבות

בלבד. החילופים בתיאום עסק המשא־ומתן

מתארגן גור
 כנראה, מתכוון, אינו גור מרדכי(״מוטה״) שר־הבריאות

 שהצהיר. כפי פוליטית, מפעילות לפרוש
 סביבו חדשה התארגנות יוזם הוא עתה

 לנער ״צרץ* הסיסמה: תחת במיפלגת־העבודה,
 מתרדמתה!״ המיפלגה את

 של הצפוי כוחה את להעריך מתקשים 110 הירקון ברחוב
הקבוצה.

 ומנכ״ל גור בין גם שחור חתול עבר בינתיים
 כמעט והם מיכאלי, ח הפרופסור מישרדו,

זה. עם זה מדברים שאינם

החק״ם בחקירת תפנית י
 איש־העסקים בין היחסים טיב על חדש מידע
 הועבר בתק״ם נוסף פינאנסי וגורם בלאם דויד

ליבאי. דויד הבודק, לידי באחרונה
 על־פי המחזיק מאוחד, עידחרוד קיבוץ בחבר המדובר

 מישפחתית מחברת־ביטוח בחלק המשק עם הסכם
עירונית.

 של מחברות הועבר שכסף מראים מיסמכים
יד־ שהיה הקיבוצניק, שהקים לחברה בלאם
בתק״ם. המוכשרים הגיזברים אחד של ימינו

פלבסקי, ממאיר ביקש לא עדיץ עצמו ליבאי
בפרשה, רב חומר שאסר הפרטי, החוקר

 מיוזמתו פנה פלבסקי לו. הידוע כל את שימסור
 לא עדיין ליבאי אך עזרתו, את והציע לליבאי

איתו. נפגש

שהרבני את מעקלים
 וחצי שניים של בסכום כספים עיקל התק״ם

 של חשבונות־בנק בשיבעה שקל מיליארד
 בשוק־ההלוואות השולטת שהרבני, מישפחת

האפור.
 שהגיש גדולה כספית לתביעה בהמשך הוא העיקול
 משה והבנים ניסים, האב — השהרבנים נגד התק״ם
עימם. כספיות הסתבכויות רקע על — ומרדכי

 כיתבי־אישום שיבעה
קלייגר נגד

 בבית״ לדין עומד קליינר, מיכאל לשעבר, ח״ב־חרות
 שבמערכת־הבחירות מפני בתל־אביב, העירוני המישפט
 באופן הליכוד ושל שלו כרזות נדבקו להסתדרות האחרונה

העיר. ברחבי בלתי־חוקי
 כיתבי־אישום. שיבעה נגדו הוגשו בסן״הכל

 יימחק, ששמו וביקש לבית־המישפט פנה הוא
בלבד. הליכוד נגד מתוקן, כתב־אישום ושיוגש

 נגד דולצץ
הסוכנות עשירי

 הציונית, ההסתדרות יושב־ראש דולצץ, אריה
 כל של סודית ישיבה האחרץ השישי ביום כינס

 איד עצה לטכס בדי הציונית, ההנהלה מרכיבי
 — חבר־הנאמנים חברי — מבעלי־ההון למנוע

 הציונית. ההסתדרות על מלהשתלט
 בשבוע שנערכו היהודית, הסוכנות עצרת ישיבות במהלך
 השולט מחבר־הנאמנים, ששניים התברר בירושלים, שעבר

 מדרום־ קפלן ומנדל היו״ר, הופברגר, ג׳רלד — בסוכנות
 הנציגים בבחירת להתערב מבקשים — אפריקה

 הציונית. ההנהלה את שירכיבו הישראליים
 תוכנה את לשמור התחייבו דולצין אצל הישיבה משתתפי

מוסכמת. להחלטה עדיין הגיעו לא הם בסוד.

יצאניות
מהמיזרח־הרחוק

דתל־ברון־
 מהמיזרח־ מלוכסנות-עיניים, יצאניות

 תל־ בחוף שרותים להציע החלו הרחוק,
על־ הנדרשים מן גבוהים במחירים ברון־,

הישראליות. ידי
 לאחרונה עד עבדו מהיצאניות חלק

 תל־אביב בצפון עשירים אצל במשק־־בית
 פרנסה ללא לטענתן ונותרו ובהרצליה,

 מקום־עבודה מצאו לא הן שפוטרו. אחרי
חליפי.

רב. ביקוש להן יש המחיר, למרות

ללביא חריגים תנאים
 המגבית של החדש המנב״ל לביא, נפתלי

 בירושלים, הסוכנות בבית שיישב המאוחדת,
 כניסתו ערב חריגות, תביעות של שורה העלה

לתפקיד.
 משכורת יקבל בניו־יורק, ישראל קונסול לשעבר לביא,

 היוצא ויניצקי, חיים קודמו, דולר. אלף 50 של שנתית
 בישראל. המקובלת משכורת השתכר לפנסיה,

 בלישכתו מקיפים שיפוצים שייערכו מבקש לביא
 יותקן שבביתו ונהג, רכב אליו שיוצמדו בירושלים,

 נכבד סכום־אירוח לו ושיוקצה לשיחות־חוץ מכשיר־טלפון
מחו״ל. אורחים עבור
 פרס ושימעון דיין משה של איש־אמונם לביא היה בעבר

 את פרס עבור שניהל כאיש נחשב והוא במישרר־הביטחון,
 רבין אשר רבין, יצחק ראש־הממשלה נגד הגאוני המסע
 בלתי־נלאית״. ״חתרנות אותו כינה

 חשבון על באות שהן משום מורת־רוח, מעוררות דרישותיו
לארץ. המגבית תרומות

לפרוש ייאלץ רובינשטיין
תנועת־שינוי במועצת יחסי־הכוחות בדיקת

 השר ישיבת המשך לשוללי קל יתרון על מראה
בממשלה. רובינשטיין אמנון
 לפרוש בהצעה לדון המועצה תמשיך הבא בשבוע

מהקואליציה.
 במועצה לחברים אישית הודיע רובינשטיץ

 בו, כאי־אמץ בעיניו תתפרש בזו שהחלטה
 כליל ויפרוש המסקנות את יסיק והוא

מהתנועה.
 במישרד־ עובדי־מדינה חלקם — אנשיו

 אינטנסיבי מסע־הסברה מנהלים — התיקשורת
 של המסר את ומעבירים המועצה חברי בין

שעות-העבודה. במיסגרת שר־התיקשורת

 ידאג א1מיל
פרץ לריסה
 נפגשה מקריית-שמונה פרץ מישפחת

 מילוא, תני שר־החוץ, סגן עם באחרונה
 להציע יכול שהמישרד העזרה מה וביררה

 נד לשליחות לצאת המבקשת למישפחד*
חדל.

 ולאיזו תיתץ באיזה עדיץ סוכם לא
פרץ. ליפה מישפחת תצא מדינה

 לצאת שושנה, ׳האט ניסתה בעבר
 בית״ר ראשי אך בית״ר׳ כשליחת לחדל
התפקיד. קבלת את מנעו בארץ

שדיים נגד שדי
 הפיכת את למנוע כדי מתארגנים הארץ רחבי בכל חרדים

 להסיר למתרחצות יותר שבו לחוף טבריה בצפון חוף־הוואי
 שלהן. בגד־הים של העליון החלק את

 פעולה, ועד הקימו כבר בבני־־ברק חרדים
 חם, קיץ מבטיחים והם הפעילות, את המרכז

 ״גני־ במלון הבניה נגד ההפגנות על שיאפיל
חמת״.
 למערכות שנשלחו בצילומים החדשה הפרשה תחילת

 שטות כשהן מקיבוץ־אפיקים, מתנדבות ובהן העיתונים,
חשופים. ושדיהן החוף, ליד בסירה

לשיא! מי1בלא הנוירוץ
 בנק של מועצת־המנהלים יושב־ראש לתפקיד המירוץ
 נכנס בקרוב, שיפרוש יפת, ארנסט של במקומו לאומי,
גבוה. להילוך

 התפקיד על מתמודדים מועמדים שני לפחות
 אלי הוא האחד והמוניטין. רב-הסמבויות

 של מתמיכתו בעקיפין הנהנה מ״טבע״, הורביץ
 מנכ״ל דוברת, אהרון הוא השני ראש־הממשלה.

.בלל״.
 חייב שהתפקיד הסבורים בכירים, כמה יש עצמו בבנק

דווקא. מהם לאחד לעבור

תנז״י דובר מבוקש
 דובר־ לשעבר אלמליח, יצחק אחרי מחפשת המישטרה

 אחרים. ולגורמים לביטוח־הלאומי כספים החייב תמ״י,
 עתה. מתגורר הוא היכן יודע אינו איש

 ברמת־גן דירתו את פעם מדי המישטרה בודקת בינתיים
אליה. שישוב בתיקווה לאחרונה, עד התגורר שבה

בקליפורניה זרוע
 בוושינגטץ, הפרו־ישראלית השדולה איפא׳׳ק,

בלום־אנג׳לס. סניף פתחה
 וויד, מוריי עומד האירגון של הקליפורנית הזרוע בראש
במקום. היהודית הקהילה עסקן

ב״כלל״ 0ספי1נ 0יי1שינ
 לא כלל מישנה־למנכ״ל מתפקיד שלח חזי של סילוקו

 בחברה. החדש סבב־התפקידים את סיים
נוספים. מפתיעים פרסונאליים שינויים צפויים

רגביש עדנה
 שעבר בשבוע לעצמו רשם גביש, ישעיהו כור, מנכ״ל
 מיפלגת של הפוליטית־כלכלית לצמרת בדרך נוסף הישג

 מעידים הוועד״הפועל בבית ריווחי. מאזן — העבודה
התחזק. גביש של שמעמדו

עיטי*מ מ־עיד• כעדיפה


