
בצרות עדיי! צד״ל
 אותו שפקד המשבר מן התאושש טרם צד״ל
 מאסיבית לתמיכה נזקק ועודנו שבועיים, לפני
חיזב־אללה. אנשי פני מול
 התמוטטות סף על צבא־השכירים עמר שבועיים לפני

 עמדותיו על הסתערו השיעיים הכוחות כאשר גמורה,
 פירסומים לפי השניה. אחרי האחת אותן וכבשו חזיתית

 כוחות הזרמת על־ידי מכליה, צה׳׳ל אותו הציל זרים,
דרום־לבנוז. לתוך גדולים

יועץ רוצה לא שמיר
 היועץ מישרת את לבטל שוקל שמיר יצחק

 לשנות לפחות או בטרור, מילחמה לענייני
התפקיד. של אופיו את לחלוטין

וחסר־תוכן. מיותר תפקיד זהו כיום במתכונתו לרעתו,

 הפרידה חבלי
פרס שימש! של

 במצב־רוח לאחרונה מצוי פרם שימעון
 הוא בי התרשמו אותו הסובבים מדוכדך.

 בקלות. ומתרגז קצר־רוח בלתי-מרוכז,
ההת מאז הרע מצב־רוחו בולט במיוחד
באשקלון. פרעות
 שהולך לכף מצבו את המייחסים יש

 מוצאים הם הרוטציה. מועד ומתקרב
 מחליפו, של בהתנהגותו לגירסתם חיזוק
 מצוי הבא ראש־הממשלה שמיר: יצחק

 אפילו הוא בי עד כל-כך, טוב במצב־רוח
עיתונאים. עם להתלוצץ לעצמו מרשה

בדצמבר המרדות:
 ומצריים ישראל מישלחות של המישפטיים היועצים
 בקרוב ייפגשו אל־ערבי, ונביל סייבל רובי טאבה לשיחות

 הבוררות. פתיחת לפני אחרון לתיאום באירופה
 גונאר השוודי של בראשותו הבוררים, צוות

בז׳נווה. בדצמבר, 1ב־ עבודתו את יתחיל לגרגן,

יעופף ראש־הממשלה י
 עתה כבר טורחים שמיר יצחק של עוזריו
 תן מהנשיא רישמית הזמנה למענו להשיג
בוושינגטון. לבקר

 ככל סמוך לשם לצאת משתוקק הבא ראש־חממשלה
 המועד לקונגרס. הבחירות לפני לא אך לרוטציה האפשר
נובמבר. חודש הוא כן, על הצפוי,

סזבמת״גסישת
נשיאותית

 של סיורו לקראת אלה בימים ניכרת תיקשורתית תכונה
 השקט. האוקיינוס ובאיזור באוסטרליה הרצוג, חיים תשיא,
 יצטרפו ,הגדולה הרישמית הפמליה מלבד

 אנשי־תיקשורת 20בד יותר הנשיא של למטוסו
 והצוותים ורדיו, טלוויזיה כתבי עיתונאים, —

שלהם. הטכניים
 — שלהם המערכות או — העיתונאים שישלמו המחיר
 כמה הוא האכזוטייה לאזורים הימים 21 בן הטיול תמורת
 בפועל למחיר התשלום בין הפער בלבד. דולארים מאות

 המארחים. ועל־ידי לישכת־הנשיא על־ירי יסובסד
המזכירים שני יימנו הרצוג של הרישמית פמלייתו עם

 ודובר ביילץ, ויוסי מרירור ה הממשית של לשעבר ,
גול. אהוד מישרת־החוץ,

פירות ער מע״מ
וירקות?

 האוצר, צמרת לפני שתעלו ההצעות אחת
 הוא במיסוי, הרפורמה על הדיונים במהלך
וירקות. סיתת על מם־ערן״מוסך הטלת

 בשיעורי ניכרת הפחתה לחול אמורה הרפורמה במיסגרת
 וירקות פימת המע׳־מ. הגדלת על־ידי שתקוזז מס־ההכנסה,

זה. עקיף ממס כליל כיום פטורים

 - ,יער חווה
עיתונאית כמעט

 לאר• לעבור יערי אהוד ביקש כאשר
 עם משא־זמתן ניהל הוא צות־הברית,

 ככתב לשמש לו שהציע העיתון.הארץ׳׳,
 המו׳׳מ בוושינגטון. העיתון של מדיני
 גם כי דרש שיערי מפני השאר, בין נכשל,
 כתבת־ של תפקיד תקבל חווה, אשתו,

 לענייני ככתבת אותה הציע הוא .הארץ׳׳:
 נסיונה על בהסתמך האמריקאית, הבורסה

בבנק. בעבודתה

ברפורמה אזחזין שניים
 היחסים את מעכיר במיסוי הצפויה הרפורמה על הוויכוח

 ניסיס משה ושר־הכלכלה. שו״האוצר של לשכותיהם ביו
 באפריל רק הרפורמה את להחיל יהיה אפשר כי טוען
 כבר בביצועה להתחיל דורש יעקובי גד ואילו ,1987

בינואר.
 התנפחה לא עסקנים, כמה של מאמציהם למרות

משבר־ערב־הרוטציה. של לממדים זו מחלוקת

יפאני□ יביא פרס
 שימעון ביקש בארצות־הברית האחרון בביקורו

 החרם את להפסיק יפאן על ללחוץ ממארחיו פרם
בישראל. השקעות על שלה הבלתי־רישמי

 ההשקעות זרם את להפנות מתכוון הוא יוזמתו, תצליח אם
ב היפאני  למועצת ו׳דוצא ראש־חממשלה הבטיח כך — אג
 משאול ביקש כי להם סיפר גם פרס נגב. ,נבחרי

 חדשות תעשיות להקמת לדאוג שוויסר ומאל אייזנברג
בדרום.

 הודיע הנגב׳׳, נבחרי ירד.מועצת חזן, צבי
 מהחרם בהם חוזרים וחבריו שהוא בתגובה
שנת על שהכריזו בן־־גוריוך. חגיגות.

 דיבה מישפמי
דמיאניוק בעניין

 לעיתונים.הארץ׳׳, במיכתביםרישמיים
 היועץ להם הודיע ראשית־׳ ו״כותרת .מעריב׳׳

 להגיש עומד שהוא הזה׳׳ -העולם של המישפטי
הוצאת־׳דיבה. על מישסטים נגדם

 כאילו אלד. בעיתונים שהופיעה לטענה, מתייחסים הדברים
 ג׳ון עם נברא ולא היה שלא ראיון הזה העולם פיברק

דמיאניוק.

 ה-זגעים דו_ז
יס״ף עם
 יצא אחי׳׳, .אויבי, אבנרי, אורי לל סיפרו

 ובארצות- בצרפת בבריטניה, בו־זמנית השמי:
הברית.

של המלא הסיפור את הראשונה בפעם מספר הספר

 יעזור גולדנברג
לבלס

 להם־ נענה גולדנברג אמנץ עורך־הדין
 בלס דויד העצור איש־העסקים של צרותיו
שתד ושרותי מישפטי יעוץ לו מעניק
, לנות.

בפר בלס את ייצג שבעבר גולדנברג,
 לייצגו הפעם סירב הספנות״, .בנק שת

בבית-המישפט.

 הראשונות הסודיות בפגישות החל — אש׳׳ף עם המגעים
 ערפאת יאסר של שליחו חמאמי, סעיד עם אמרי של

 וערפאת אל־סרטאווי עיצאם עם המגעים דרן־ בלונדון,
 לפשע המגעים את ההופך החוק לחקיקת ועד עצמו,
 רבין יצחק של מעורבותם על פרטים כולל הספר פלילי.
 בורגיבה חביב קרייסקי, ובחנו קיסינג׳ר הנרי בגין, ומנחם
 ואחרים. ממאדוקו, חסן והמלך

 מכילה בארץ, לחנויות הגיעה שכבר האנגלית, המהחדה
האוייב*. השם.ידיח, את ונושאת עמודים, 350

ישראלי. מדל נמצא לא לספר

במיבח! זברות־האזרח
 בהתדיינויותיהם לאורחים מישפטי סיוע שיגיש חדש, גוף
 האזרח. לזכויות האגודה במיסגרת הוקם השילטונות, עם

 במיקרי־ יעסוק— שמו מישפטי לסיוע המרכז — הגוף
 עורך־הדיו עומד בראשו תקדימיים. ובעניינים מיבחן

פלדמן. אביגחד

בבירעם בישרי□ יזם
 מתכוונת בירעם פליטי של קבוצת.השיבה״

 הארוך, סוך־השבוע את מקורי באופן לנצל
 מארגנים הם יופ-הכיפוריט: בגלל שייווצר

 מיבנה בשימור יעסקו שבו מחנודעבודה,
כפרם. חורבות בין הניצבת הבנסיה

 נגדית רשימה
בבד״ל

 כי הבנק, הנהלת את הזהירו בל״ל עובדי
 מועמדים רשימת להם תגיש היא אם

 — נגדית רשימה יגישו הם לפיטורץ,
 מש■ המקבלים מיותרים, רשימת'מנהלים

אישיים. חוזים לפי והמועסקים כורות-עתק
למנכ״ל, הבהיר רוט, לואי הוועד, יו״ר

 ישנות הבטחות בידו יש כי הורוביץ, אלי
 בבנק, 2 מס׳ האיש איינהווץ, מרדכי של

פיטורין. יהיו שלא

יצהיב ורדי
.הארץ״? את

 של סגני־העורך משני כאהד ורדי משה של המפתיע מיגרו
 הוותיקים העיתונאים בקרב להתרגשות גרם הארץ עיתון

. נחסמה. לצמרת שדרכם בעיתון,
 יקבל ורדי כי אומרת, ביניהם שנפוצה השמועה

 את ויוביל חדש, מערכתי קו לגבש חופשית יד
הצהובונים. נגד למיתקפה .הארץ׳׳

אולם ללא ציונים
 במיספר, הל״א הבא, הציוני הקונגרס כי נקבע השבוע
 הדיונים, יתקיימו היכן ברור לא .1987 בדצמבר 7ב־ ייפתח

 לצורך ארוכה, לתקופה להיסגר עומדים האומה בנייני כי
שיפוצים.

בירושלים. אחר מתאים מקום מחפשים כעת

דברי־התק״ם
ח תעבור יחד, ביטאון־התק״ם, הפקת  העיתון לי

 בביטאון, בהשפעה בכך תוכה זמר חנה דבר. ההסתדרותי
 100 יחסוך ידלין, אהרון התק״מ ומזכיר לשבועון, שיהפוך

בשנה. אלף.דולר

בסולם שלה הובמן
 רפי של הפוליטיות מניותיו עולות העבודה במיפלגת

 להיבחר טובים סיכויים לו יש אילת: עיחית ראש הוכמן,
המיפלגה. בלישכת הדרום מחח כנציג

 בנוסח .גן־אגם״
דיסנילנד

 של שטח על זיכיון אילת מעיחית לקבל עומד אגם יעקב
 שיישא פארק־שעשועים להקמת לעיר, סמוך דונאם, 10
 המתוכנן הגן את מכנים בעיריה אגם. ע — שמו את

דיסגילנד׳׳. בנוסח .אטרקציה




