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 שד מאמץ - ה״לביא״

האחרון הרגע
 את השבוע עוד לקיים כדי געשו רבים מאמצים
 האתגר ״לביא״. המטוס של הראשונה המראתו

 לעמוד היה אבות־המטום עיני לנגד שעמד
 הוא בי השנה, בראשית שניתנה בהבטחתם,

 החורפי מזג-האוויר .1986 שנת במהלך ימריא
 לבך. שלהם העיקרי המיבשול היה השבוע

 ולא מסלול־ההמראה על יוכרע לא הלביא של גורלו אך
 הקרובים, בימים בארץ. שיקיים בשיחות אלא בשמיים,

זקהיים. דוב האמריקאי הפקיד

?,,בכיר מיהו,,מקור
מיו ועדה מינתה מוטצת-העיתונות

 מתארים שבהם המינוחים לבדיקת חדת
 מקורות־המידע את הצבאיים הכתבים

 של בקשתו על־סי קמה הוועדה שלהם.
 ייחסו כתבים כאשר שנפגע רבין, יצחק

 במישרד־הבי־ בכיר ל״מקור מידיעותיהם
 מתייחס הביטוי כי הבינו הקוראים טחון״.
 זוטרים הד שהמקורות בעוד עצמו, לרבץ
יותר.

 שר־הביטחון, של דוברו הבר, איתן
 למועצת־ה־ רבין של תלונתו את היפנה

 האלוף ועדת־שלושה: הקימה וזו עיתונות,
 שין! זאב והעיתונאים חורב, עמום (במיל׳)

ה תפקיד מ״מעריב״. ז״ק ומשה מ״הארץ״
ומוסכמים. אחידים מינוחים להציע וועדה

לעקבה מציץ אברשה
 של ביקורו בץ קשר רואים מדיניים פרשנים

 לבין בקאהיר טמיר אברהם(״אברשז־ד)
 חוסני הנשיא בץ בעקבה, הפיסגדדזוטא

חוסיין. המלך לבץ מובארס
 של בתיווכה לירח ההתקרבות רעיון מחסידי הוא טמיר

מצריים.

דה״שה נגד רבי!
 להריסת לחצם את יחדשו גוש-אמונים אנשי

 מן מעודדים הם דהיישה. מחנה־הסליטים
 רבץ שיצחק שר-הביטחון, מלישכת הרמזים

זה. בעניין בעמדתם בהם תומך

 משתף לא שמיר
רזבין את
 הבלבלי, יועצו את לשתף הפסיק שמיר יצחק
 הכלכלית. התוכנית על בדיונים רובץ, עמום
 ביסוד המונחת הקונספציה אבי הוא רובץ

תוכנית־האוצד.
 שימעון של יחסו רקע על בולטת שמיר של זו התנהגותו

 במישרד־ראש* הכלכלי יועצו •שהיה נויבך, לאמנון פרס
 לכל להזמינו פרס נהג שנה לפני בדיונים הממשלה.
 פרס נוהג היום אפילו ביותר. הבכירים גם הפורומים,

סאיטקס. ססנכ״ל כעת שהוא בנויבר, להיוועץ

פיות סותם גזית
 לכל מיכתב שיגר הסוכנות, מנכ״ל גזית, שלמה

להם הורה ובו בסוכנות הבכירים העובדים

 אישור ללא עיתונאים, עם לשוחח להפסיק
הדובר. או תקולי-המהשרא
 הבלתי־ הפירסומים את תפסיק זו שהוראה סיכוי כל אין

 של בלישכתו ובעיקר בסוכנות. הנעשח על מחמיאים
 בדרג הוא העיקרי המידע מקור שכן גזית. הכושל המנכ״ל

 הנמצא — ראשי־המחלקות כלומר: — המיניסטריאלי
 מגיעות ביותר המביכות היריעות זאת. מלבד המנכ״ל. מעל

 אץ ולמנכ׳ל לייחוס', ו״שלא לציטוט' ״שלא לעיתונות
המדליפים. את לגלות מישטרתיים כלים
 שלו הרישמי נייר־המיכתבים בראש אגב,

 בעברית לציץ, גזית האלוף(במיל׳) מקפיד
הצבאית. דרגתו את ובאנגלית,

 - צדוק חיים
המרעה? מבקר

 במפתיע ומוסף צדוק חיים עורך-הדץ של שמו
המדינה. מביך לתפקיד המועמדים לרשימת

 שר־ כי הבינו בו, התומכים העבודה, במיפלגת בכירים כמה
 בתנאי — למינוי יסרב לא ,7 ודג בן לשעבר, המישפטים

כולם. על המוסכם המועמד יהיה שהוא

פוזל רובינשטיין
למערך

 אמנון השר שינוי: במיפלגת פילוג ערב אווירת
באפשרות מתעניינים ואנשיו רובינשטיין

 אף או העבודה, מיפלגת עם במערך להשתלב
 ח־׳ב מחד. ל״ע שעשו כפי לשורותיה, להצטרף

 בתוקףעל? מרדכיוירשובסקיעומד
המיפלגה. של העצמאי

קיומה

 מחפשים המושבי□
עזרה

 ממשבר הסובלת תנועת־המושבים, אנשי
 בתק״ם, לחבריהם בתחינות פונים עמוק,

 ויעזרו שלהם אירגוני־הקניות להצלת שיתגייסו
שותפים. הם שבהם האזוריים, במיפעלים להם

 חלר. מיליון 900 בגובה חובות כה עד צברו' המושבים
 ובראשם לבנקים, הוא מיליץ, 540 החוב, •של חלק־הארי

והפועלים. בליל

הביטוח בחזית קרבות
 ענף־ את הלךובים בימים יסעירו סיבסובים שני

הביטוח.
 לבין כלל של קבוצת־הביטוח בין הוא הראשון הסיכסוך
 לכלל. השייכת אררט, מנב־ל שהיה רעות, אברהם אליהו:
 כמנכ״ל. שם ומונה לאליהו. במפתיע חודש לפני הצטרף

 בכירים פקידים ארבעה עוד לשם עימו להביא הצליח הוא
 פעולת־תגמול. לבצע עתה ינסו ובכלל מאררט.
 הסנה בין הוא לבית־המישפט, הגיע שכבר השני, הסיכסוך

 חברת־בת חכמי. מישפחת של הפניקס לבץ ההסתדרותית
 הכוללת מפתת הצעה הציעה דולב, בשם הפניקס של

 את המבטח למועדון־השקם, בפרמיות, גדולות הנחות
קולקטיבי. באופן חבריו

 ורותם אושיות בידי כה עד היה השקם של תיק־הביטוח
 לבית״המישפט, השבוע פנו אנשי־הסנה הסנה. קבוצת של

 תילד את בידיהם להשאיר לשקם שיורה צו וביקשו
 את להוזיל כדי בהסנה, להילחם מבטיח השקם הביטוח.
 תזיק, על נמרצות תילחם הפניקס וגם לחבריו, הביטוח

 דיסקונט. בנק לנשימה: כאוויר לו זקוקה שהיא מפני
בהדרגה. אותה נוטש שלה. הגדול הלקוח שהיה

בקפריסין מיקלט־מס
מתעניינים החלו ישראליים אנשי־עסהים

 הקיבוצים
 חברים מגייסים

בדרום־אפריקה
 מיוחד מאמין כאחרונה עושה התק״ם

 בקהילות לקיבוצים חדשים חברים לגייס
 ובאוסטרליה. בדרום־אפריקה היהודיות

 של שליחים 13 כבר יש אלה מדינות בשתי
 לדרום- לשלוח הוחלט ולאחרונה התק״ם,
 מקיבוץ אורמיאן, נדי נוסף: שליח אפריקה

יוטבתה.

 שרובר וילת
למכירה

רחב בשכונת שרובר גיטה של הווילה
 תמורת למכירה מוצעת בירושלים, יה,

 שעבר בשבוע דולר. אלף 800ו־ מיליון
למ הבית את המציעה מודעה פורסמה

במו טיימס״. ״ניו-יורק של במוסף כירה,
 כי בה נאמר הבית, של תצלום כלול דעה
 כי בירושלים, ביותר המפורסם הבית זהו
 גן־פסלים כולל והוא חדרים 12 בו יש

וחדרי־משרתים.
 למישכן- הסמוכה הווילה, במכירת

 מ־ הפועל יהודי מתווך מטפל הנשיא,
 בילידינג״ סטייט ״אמפייר בבניין מישרד

בניו־יורק.

 לצורך קסדיסץ, הסמוך, באי חברות בהקמת
מתשלום־מיסים. התחמקות

 החברות במתכונת בזול, להקים אפשר כאלה חברות
 אוף־ נקראות הן שם באיי־התעלה. הרשומות הבריטיות

לחוף"). (״מחוץ שור

 בר1ש החק״ם
פרטיים פרקליטים

 שוכרת החלה התק״ם של המישפטית המחלקה
 שאינם פרטיים, פרקליטים אצל שרותים

קיבוצניקים.
 סנטה ועדת ומסקנות בפרשת־בלס ההסתבכות בעיקבות
 חדשות משימות המישפטית המחלקה על הוטלו יוספטל.

עמוסי״עבודה. עצמם מצאו שלה המישפטנים וחמשת רבות,

 שחדים הם מדוע
בעליון? מערבי

 ערבי שופט של ממינויו הנמשכת להתחמקות הסיבה זו
 בוועדת־המינויים הפוליטיקאים העליון: לבית־המישפט

 — לעליון צעיר שופט כעת ימנו אס כי ומצאו, חישבו
 להיות סיכויים לו יש — צעירים הם הערביים והמועמדים

ח המאה של הראשץ בעשור העליון. בית־המישפט נשיא
ת.

 כמה אצל התנגדות מעוררת כזו אפשרות
 יכולתם ככל עושים הם אך הוועדה, מחברי
במום. בסוד שלהם הגיזעני השיקול את לשמור

 שנים. עשר בעוד יפרוש שמגר, מאיר הנוכחי, הנשיא
 אז עד יישאר אם יבוא, ובמקומו ,70 לגיל יגיע כאשר

 הוא המקובל הנוהג ברק. אהרון השופט בבית־המישפט,
ביותר. הוותיק השופט תמיד מתמנה הנשיא שלתפקיד

 בגלל מים1אי
_____חנוכה נרות

 הגיעו חרדיים מחוגים טלפוניים איומים
 הטלוויזיה כתב של בנהריה לביתו השבוע
 את כביכול שחילל על עדן, מוטי בצפון,
 נר הדלקת טקס את שצילם בכך השבת,
חנוכה. של ראשון
צנ ביחידת הדלקת־הנר את צילם עדן

וכתבתו השישי, ביום חנים
 חי- על הטענות במוצאי-השבת. שודרה

מפ מופרכות, הן הצילום בזמן לול־השבת
 כניסת־הש■ לפני נעשית שהדלקת־הנר ני

 נרות־השבת, את מדליקים אחריה רק בת.
 שהיא, אש כל עוד מדליקים אין ואחר-כך

להבדלה. עד

בצפון מילחמת־פירסזם
 בכל והיחצ״נות מישרדי־הפירסום בין התחרות גוברת

 בצפון־הארץ. ותיירותיים מיסחריים בפרוייקטים הקשור
 בין איומים כדי עד התחרות הידרדרה באחרונה

היחצ׳׳נים.

 התק״ם מבקר
בשיפוצים יטפל

 את מבקר־התנועה של לטיפולו העיברה התק״ם מזכירות
 מסתבר בתל־אביב. במישרדי־התק״ס השיפוצים פרשת

 המחלקה באומדני שנצפה ממה כפליים עלו שהשיפוצים
לתיכנון.




