
רס ורבץ פרס  סי
הקבינט להגדיל

 לארצות־־הברית, סרס שימעון של צאתו לפני
 הקבינט את להרחיב שמיר יצחק לו הציע

 מכל אחד — שרים שני אליו ולצרף המדיני
גוש.
סירבו. רבץ ויצחק מרם

התאפק! השרים
 מזה לראשונה ראשון, ביום הממשלה, בישיבת

לצאת אישור השרים מן איש ביקש לא רב, זמן
לחדל.
 מבין שלושה לפחות בחו׳׳ל. היו בי נעדרו, שרים חמישה

הבא. בשבוע אישורים יבקשו הפעם, שהתאפקו האחרים.

חדר־מצב
במישרד־החוץ

 במישרד־ להקים מתכנן טמיר אברהם המנכ׳׳ל
 על־פי במצבי־משבר, לטיפול ״חדר־מצב״ החוץ

האמריקאית. הדוגמה

ל״מעצר״ גרמה מחלה
 נפוץ ידוע תעשיץ סביב שמועות של עכור גל

 מאירוע היעדרותו בגלל האחרונים, בימים
 נעצר שהוא משוכנעים היו בולם חברתי:

לחקירה.
 האיש האירוע שביום היתה הפשוטה האמת

חולה. היה

לוי לדויד אכזבה שוב
 ולהסתבן־ אותו לאכזב ממשיכים לוי דויד של אנשיו

 אחד כי לגלות נדהמו במישרד־השיסז בשערוריות.
 חברה של מועצת־המנהלים כירר שמונה מנאמני־לוי,

 את ומכלה בה משתולל למישרד, הכפופה קטנה ממשלתית
 צמודה, מכונית לרשותו שיעמידו הורה האיש משאביה.
 נהג, לעבודה קיבל ואחר־כד בחברת־השכרה, שנשכרה

 מכונית. באותה להסיעו הוא תפקידו שכל
 תפקידו שכן שכר, בחברה מקבל אינו הידר
 אחד יום־עבודה מאשר יותר ממנו דורש אינו

בבת־ הקפיצה שלו אהבת־הנוחיות אד בחודש.

 ים לחב״ שנש
סודית וחנינה

 בסיעת־הלי• שהוקמה ועדת־המישמעת,
 מאיר הח׳׳כים על עונש הטילה בכנסת, כוד

 בעד שהצביעו כך על שליטא, ובני שיטרית
לשינוי־שיטת־הבחירות. הצעת־החוק

 לתקופה שבועיים: לפני שהוטל העונש,
 לדוכן לעלות זכותם מהם נשללה חודש של
והצעות־חוק. לסדר־היום הצעות להגיש או

בענ שיטרית מתרכז העונש בתקופת
לחדל. יצא שליטא יבנה. עירו, ייני

 השבוע מסת סיעת־הליכוד מהנהלת
 של עונשם דבר של בסופו כי הזה״ ל״העולם
 על להם הודיעו לא אבל,.עוד בוטל, השניים

ד- כ

 החברה של השוטפות ההוצאות את אחת
אחוזים. מ־־ס! ביותר

 רובינשטיין
ליועצים מדווח

 חדשים סדרים מנהיג רובינשטיין, אליקים הממשלה, מזכיר
 בסיומן בשבוע, ראשון יום בכל ראש־הממשלוע בלישכת

 יצחק של יועציו כל את מכנס הוא הממשלה, ישיבות של
בישיבת שהיו הדיונים על לוע ומדווח שמיר

 השומרונים:
ירדןר אזרחי ,,אנחנו

 וביקשה לממשלת־ירדן, פנתה בשכם השומרונית העדה
 ״גם לגדת החדשות ההקצבות בעת אותה ישכחו שלא

בפנייתם. הזכירו ירדניים,״ אזרחים אנחנו

חב״ד נגד תביעת־דיבה
 נגד תביעת־דיבה להגיש עומדים ש״ם אנשי

 יצחק שר־הטנים, בי שטענו בחב״ד, עסקנים
 הירושלמי המקובל של חתימתו את זייף! פרץ,

 על חתום היה המקובל בדורי. מרדכי הישיש
 ובעמדותיו. פרץ ברב הצהרת־תמיכה

 של בשמם לבית־המישפט. יגיש גלס דויד עורר־הדין
לכדורי. פרץ בין השיחה הקלטת ובה קלטת אנשי־השר,

 קשורה מונסה
לר? רפי לפרשת

 היתה מונסה הדסה כי התברר כאשר
 התעוררה רג׳ואן, מורים נגד מקור־המידע

 רפי של למעצרם גם קשורה היא כי הסברה
 הדת וכוהן מחוז־ירושליס, על הממונה לוי,

הבכיר.
 בזמנו היה כהן, אבי מונסה, של אחיה

 סוחר־זהב. נגד פלילי בתיק עד־מדינה
 נוהג כוהן־הדת כי התברר מישפט באותו

 במכוניתו, לישראל מירדן זהב להבריח
הכמו־דיפלומטית. חסינותו ניצול תוך

שנות הנואשת, מונסה כי היא הסברה
 ״צפון בנק בפרשת היחידה הנאשמת רה

 הרבה למישטרה למסור חייבת אמריקה״,
 על לעיסקת־טיעון. להגיע כדי מידע, מאוד

 גם להם סיפרה חוקריה, את לרצות כדי כן,
מאחיה. ששמעה מידע

רבן־מאיר לקצץ מנסים
 תל-אביב מחוז מועצת מחברי 100מ־ יותר

 שהמועצה לדרישה הצטרפו במיסלגת-העבודה
 לציץ״. נוסף בסגן בהקדם תבחר

 לאגשי־העבודה מגיעים בעיריה, הקואליציוני ההסכם לפי
 להתפטר, נאלץ בן־מאיר דוב שח״כ מאז אולם סגנים. שני

 ממשיך״ ובן־מאיר פנוי, התואר נותר כפל־התפקידים, בגלל
 בעיריה. כוחו על לשמור למעשה
 בן־ של בכנפיו לקצץ שנועדה העצומה, מיוזמי אחד לפחות
 עורו־הדין זהו הפנויה: למישרה מועמד עצמו רואה מאיר,
 יחלים המחוז, מזכיר שפייזר, אליהו כצמן. חיים הצעיר
לדרישה. להיענות אם בקרוב

ונקנס הורשע הודה, חדד
 מלבסקי, מלה רצח בפיענוח שהתפרסם חדד, מישל פקד
 במישפטו המישטרתי התובע עם לעיסקת־טיעון הגיע

המישמעתי:
 הולמת שאינה התנהגות של בעבירה הודה חדד

 נשואה, אשה ידידתו, את שהביא כן- על קצין,
שם. איתה והתייחד חבר של לביתו

 הרשיע בירושלים המישטרה של המישמעתי בית־הדין
שקלים. 200 בסך קנס עליו וגזר הוראתו על־פי אותו

ב״חדשזת מניות
למכירה?

 איש- אישור: לה להשיג ניתן שלא שמועה
 חלקו את למכור מנסה בדאון חיים העסקים
״חדשות״. בעיתץ

 אחוז 50ב־ מחזיקה בראשה, עומד שבדאון קבוצת״מתיטין.
היומון. ממניות

 מתנצלים הקומוניסטים
במחתרת

 ההשמצות על בעיתוניה התנצלה רק״ח
 ובאורי פלד במתי ערב־הבחירות שהטיחה

אבנרי.
 הדרך, זו את להשיג השבוע היה ניתן לא בתל־אכיב

 נוסח את שפירסס בעברית, הקומוניסטי השבועון
אזל״. ש״העיתון בקיוסקים נענו הקונים ההתנצלות.

 מישפטית תביעה בעיקבות באה ההתנצלות
פסק־דין. של תוקף קיבלה והיא ופלד, אבנרי של

 תוקם מצדה
שנית

 בודקת אמריקאיים קבוצת־משקיעים
 ולהקימה מצדה את לשחזר הרעיון את

שנית.
 המשוחזר האתר את להקים היא הכוונה

מו במקום לפתוח למצדה, הסמוך הר על
 בר־מיצווה למסיבות שרותים ולספק סיאון

 ובני־ הנעריס מהתפוצות. יהודים לנערים
 בטיסות־שכר. לארץ יובאו מישפחותיהם

 אלה טיסות של קידוס-המכירה סיסמת
תיפול!״ לא מצדה ״שנית תהיה:

 על יחליט שרון
״בתיאבון״

 מכון־ לבץ הכלכלי כוודהמשימה בין המתיחות גוברת
 מוצרי־המזון ישווקו כיצד השאלה סביב הייצוא.

 בחברת־ תומכים בכוח־המשימה באמריקה. הישראליים
 בציון הסחורות את להפיץ המציע לנרר, מוריי של השיווק

 ניו־יורקית, בחברה תומן־ מבון־הייצוא יצרניהן: שם
בתיאבון. שמת תחת אותם לשווק המבקשת
 עמדת את הקרובים בימים יקבע שרון אריאל

 ״מכון את תחייב והכרעתו בעניין, מישרדו
הייצוא״.

הסובייטים נגד סמסונוב
 להיבחר הצליח חרות, של סטודנטים עסקן סמסונוב, גיל

 סטודנטים של בינלאומי אירגון — אי־אס־די כסגן־יו״ר
, , הימין• מן

 חבריו את לשכנע סמסונוב הצליח השאר בץ
 שמרניות, במיפלגות צעירים עסקנים —

 מסע לקיים — וליברליות נוצריווידדמוקרטיות
 הסובייטיות השגרירויות מול הפגנות של

ברית-המועצות. יהודי בעניין במערב,

 לחקירה ליפקין
בלס בגלל

 לדון עומדת מועצת-העיתונות של ועדת־בירור
 של הכלכלי העורך ליפקץ, דויד של בעניינו

 הכתב נדב, אמנון הוועדה: בראש ״מעריב״.
קול-ישראל. של הפרלמנטרי

 שקיבלו הודו דישון, אברהם אחר, כלכלי ועיתונאי ליפקין
 כבר דישון ייעוץ. תמורת בלס, דויד מאיש־העסקים שכר

באגודת־העיתונאים. מחברותו כן־ בשל הושעה

 עברית טלוויזיה
בנידיורק

 טלוויזיה־ בערוץ בקרוב תזכה ניו־יורק
 מקים התחנה את בעברית. בכבלים
 שבועון־היורדים מו״ל שמואלי, שמואל
שלנו״. ״ישראל

 הבחירזת בוטלו
במח״ר

 סיעת-הליכוד עתירת את קיבל נאווי אליהו
 הסתדרות תקנץ את לבטל והורה בהסתדרות,
 ואת במדעי־החברדדוהרוח(המודד) האקדמאים
השבוע. להתקיים שנועדו הבחירות,

 בתקנון הבא בשבוע ידון הוועד־חפועל אם עריץ ברור לא
לבחירות. חדש ובמועד למזז״ר חדש

נדע; גידדא כעריכת


