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איים ו־1ע

ש יבד מהססת צסויה
 בחודש 28ב־ שייערכו ד״ש למועצת הבחירות אחרי

 ד״ש. בהנהגת מהפכה צפויה זה,
 כפי ישנו, לא הבחירות תוצאות אב

 לקום עשויה המועצה, הרכב את שמצפים,
 עודר תנועת שינוי, אנשי שד משותפת הזית

 ייגאל את להדיח כדי עמית מאיר ותומכי
 התנועה. מזכירות כיו״ר מתפקידו ידין

 מהממשלה, ד״ש בפרישת התומכת החדשה, הקואליציה
 שר יוכל לא שלפיו העיקרון את ליישם תבקש

 עשוי ידין במקום המזכירות. כיו״ר לכהן בממשלה
 כיו״ר זמיר צבי (מיל.) אלוף את להציע עמית מחנה

 ח״כ גם עשוי פשרה של כמועמד אולם המזכירות.
 כזה, במיקרה בתפקיד. לזכות רובינשטיין אמנון

 כיום שהוא טולידאנו, שמואל שח״כ סיכויים קיימים
 על־ידי ייבחר מהממשלה, בפרישה התומכים מראשי

 בכנסת. ד״ש סיעת כראש החדש הרוב
 בראשותו בד״ש, חברים קבוצת כי מאשימים ידיו אנשי

 לכל אופציה לעצמם להבטיח מנסים עמית, מאיר של
 ממשלתי. משבר יתחולל אם להיווצר העלולים המצבים

 פילוג שייווצר הנמנע מן לא זה, רקע על
 ותקים תפרוש הברים כשקבוצת בד״ש,
 שיהפכו ידין, ואנשי בליכוד נפרדת חטיבה
 עצמאית סיעה יקימו בתנועה, מיעוט

משלהם.

ס מפי א ש־ ב גו ר ס
ח ״ע צ ר ב ־ ם ש א לנ

בית־הדין בכני לדין העומד לדרמן, ישראל הג״א איש

מיר ת ת רו חי ב ה ו
תיקון ־ ״ש

ב הפנימיות הבחירות על בכתבה
 הזה״ ב״העזדם שפורסמה ׳׳ש, ד
 מר כי נאמר ,23.3.77 מיום )2064(

יסו עם ״קנוניה״ עשה תמיר שמואל
 לנצח כדי זו, במיפלגה מסויימים דות

אדה. בבחירות
קוב תמיר שמואל מר הגיש כך על
 לשון- לאיסור חוק על-פי פלילית, לנה

הרע.
 כי מצהירים הזה״ ״העולם עורכי
 לטעון התכוונו לא האמורה בכתבה

ההו כלשהי פעולה נקט תמיר שמר
 בחיים והלגיטימי המקובל מתחום רגת

 בה חוזרת והיא תקינים, מיפדגתיים
פעי הוגדרה שבה ״קנוניה״ מההגדרה

הי היתה שלא היא העובדה זו. לות
 מר תמיר, מר בץ מוקדמת דברות
ל הלוי בנימין ומר טודידאנו שמואל

ה הבוחרים של ההצבעה אופן גבי
אלה. בבחירות ואחרים דרוזים

 בפני מתנצלים הזה״ ״העולם עורכי
 הנ״ד שהכתבה פגיעה כל על תמיר מר

ולמעמדו. לו להסב עלולה היתה

 ברצח נאשם הוא שם המרכז, פיקוד של הצבאי
 רוקפלר בצומת ערבי צעיר של בכוונה־תחילה

 נרצח מקום שבאותו אחרי בלבד שעות 24 בירושלים
 גוש־ על־ידי נענה לא ערבים, בידי ישראלי חייל

 עליו, שיגן פרקליט לו להעמיד לבקשתו אמונים
בעבר. לגוש השתייכותו למרות

 סטודנט שהוא לדרמן, כי הסתבר בינתיים
 וגם העברית באוניברסיטה לפילוסופיה

 מאמרים לפרסם הירבה האוניברסיטה, עובד
 האתון״, ״פי הירושלמי הסטודנטים בעיתון

 ממאמריו ככמה נץ״. ״ישראל בפסבדונים
לירדן. אדץ־ישראל ערביי שד לגירושם קרא

 כי לדרמן, טוען האתון פי למערכת ששלח במיכתב
 יביא וכי עצמית הגנה מתוך הערבי בצעיר ירה

 בעדות שיקר הישיר מפקדו כי שיעידו עדויות להגנתו
 כי עוד, טוען לדרסן מעצרו. אחרי למישטרה שמסר
 בדרכו שהיה אחרי במיקרה, רוקפלר לצומת נקלע

 הכותל, ליד הג״א כאיש משמרתו בסיום להר־הצופים
 בכוונה־תחילה לשם שהגיע אותו, שמאשימים כפי ולא
קודם־לכן. לילה החייל רצח את לנקום כדי

מתסנניס בחרות
שכטרמן הדחת

 ע האחרונה בישיבה שהושגה הפיוס נוסחת למרות
 בגין, מנחם של בהשראתו החרות, תנועת מרכז

של בראשותו התנועה הנהלת הדחת את שמנעה

לתערוכת סוד סיב
שראל אתה׳ ה1 ״י

 למדינה, השלושים חג תערוכת
 להינעל העומדת אתה״, זה ״ישראל

 יריד נעילת עם יחד שבועיים בעוד
 המיזרח ביריד הנערך ומעונו״ ״אדם

 במיסגרת מהדש תיפתח בתל־אביב,
 שבועות שלושה שתיפתח עיר־הנוער

היריד. נעילת אחרי
ה חגיגות ועדת כי נודע בינתיים

 להנהלת סכומי־עתק משלמת שלושים
 כרטיפי-הכני- לסיבסוד המתרה, יריד

 הממשלתית הוועדה לתערוכה. פה
 הכניסה שכרטיסי מעוניינת היתה

 בלבד, ״י ד 15 שד במחיר זולים, יהיו
כר רק כי טענה הידיד הנהלת כעוד

 הוצאות את יכסו כפול כמחיר טיסים
השלו ועדת מכסה כפיצוי התערוכה.

ההפסדים. את שים

 ניסיון־ בקרוב צפוי שכטרמן, (״אברשה״) אברהם
בהנהלה. נוסף הפיכה

מתגבשת_תמיפה הרות _ עסקני בקרב_
 לתפקיד ארידור יורם ח״כ של .במועמדותו

 רוב לגייס .מנסים ועתה ההנהלה, יו״ר
 של להדחתו חרות מרכז חברי בקרב

 .במקומו. ארידור של ולמינויו שכטרמן
 ראש־הממשלה, דעת על אינה שהתוכנית למרות
 הדחת את למנוע שוב יפעל לא שבגין בחרות מניחים

שכטרמן.

ת התובטאויות פו רי ח
לו שי ח הכ ר א דו ארי

 על לוותר בגין מנחם ראש־הממשלה של החלטתו
 כשגריר ארידור יורם ח״כ את למנות תביעתו

 עברון, אפי שר־החוץ, של מועמדו במקום בוושינגטון,
 בארצות־ ארידור של הרצאות מסע על מדיווחים נבעה

הברית.
 הבונדס, למען הרצאות בסיור היה ארידור

 המימשל נגד בחריפות התבטא שבהן
 הסטייט-דיפארטמנט. ונגד האמריקאי

 ישראל שגריר קיבל מכך כתוצאה
 להתנצל הוראה דיניץ שימחה בוושינגטון,

 של התבטאויותיו על המדינה מחלקת בפני
 ראש־הממשלה. ממישרד סגן־השר

 דווקא חיוביות התרשמויות לארץ הגיעו זאת לעומת
 בארצות־ אבו־חצירא אהרון שר־הדתות של ■ממסעו
 הדתיות, המועצות חבר בפני הופיע שר־הדתות הברית.

 וזכה שונות, דתות של בינלאומי אירגון־גג שהוא
 כך על שהגיע מיברק בעיקבות חיוביות. בתגובות
 בברכה אבו־חצירא זכה ראש־הממשלה, למישרד

מבגין. אישית

ה ר קי ת על ח תו חי ש
ר דו שי ה ת־ שו ר ב

 עומדת השידור ברשות הדשה שחיתות שערוריית
 ובזיופים במעילות מדובר הפעם בקרוב. להיחשף

 חסר־תקדים. ובהיקף גדולים בסכומי־כסף
 לפרשיה, ההוכחות את המכיל עבה תיק

 פליליים, משפטים בהגשת להסתיים העלולה
המישטרה. לחקירת נמסר כבר

ופאר מרגלית אגמון,
ת׳ ב..עלי ר ת כו

 ירון של יורשיו לגבי הסופית ההכרעה נפלה השבוע
 כותרת. עלי הפופולארית הטלוויזיה בתוכנית לונדון

 דן והעתונאי פאר מני המנחה אגמון, יעקב המראיין
 לסירוגין. בתוכנית ויראיינו יגישו מרגלית

 פאר מני יופיע בשבוע ראשון יום מדי
 זאת יעשה שלישי ביום כותרת״, צ״עלי

 המראיין יהיה חמישי וכימי מרגלית דן
 בחירתו על שההחלטה אגמון, יעקב

השבוע. רק התקבלה

השקיעה ברלין
ולול מיליון 14

גולן של
 השקעה אישר המערבית ברלין של הסנאט

 מארק אלך 700ו־ מיליון של כפדר־גודל
 הבמאי של בסירטו ״י) ל מיליון 14<כ־

 ״הקוסם גולן, מנחם הישראלי והמפיק
 זו. בעיר יצולם הגדול שרובו כדי מלובלין״,

 של הסנאט שקיבל חדש חוק על־פי אושרה ההשקעה
 שנועד האחרונים, בחודשים רק המערבית ברלין
 באירופה. קולנוע הפקות מרכז העיר את להפוך

 של בסך השקעות שנה מדי יאושרו זה חוק במיסגרת
 תופק מחציתם שלפחות בסרטים מארק מיליון 15

 ההשקעה, גרמנים. סרטים אינם אם אפילו בברלין,
 ההפקה, מתקציב לשליש עד להגיע היכולה

 אינו הסרט אם מענק ההופכת הלוואה בצורת היא
רווחים. נושא
 לאמץ ישראל לממשלת להציע עומד גולן
 תעשיית לעידוד הברלינאי החוק את

 זרים מפיקים ולמשיכת בארץ, הסרטים
בישראל. להפרטה

ת תיקון טעו
 (העולם שעבר בשבוע זה במדור שהתפרסמה בידיעה

 הארץ לעיתונאי שנערך לבירור בקשר ),2128 הזה
 העיתונאים, אגודת של האתיקה בוועדת דונביץ נתן

 כאחד הירושלמי, יצחק לוי של שמו בטעות נכלל
 כלל היה לא הירושלמי במיקרה. שדנו הוועדה מחברי

הוועדה. חבר
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תיי של המוחלטת-כמעט ההפסקה
 בעיקבות לקפריסין, ישראלית רות

 הביטחוניים הסיכונים על הידיעות
 התבססות בשל באי בביקור הכרוכים
 הולידה סו, ערבים מהבלים אירגוני

 את למשוך שמטרתה קוסמת הצעה
מחדש. השכן דאי הישראלי התייר

 גורמים עם בשיתוף! הברת־נסיעות,
עיס• בקרוב להציע עומדת קפריפאים,

 טיסה שתכלול לישראלים, קת־חבילה .
 שד שהייה לקפריסין, הלוך-וחזור

 ותפירת באי כבתי־מלץ ימים שמונה
 ■ בממיר אנגלי מבד מידה דפי חליפה

 חליפה מהיד לתיירים, ד״י 2450 של
ל״י. 300ל-ט מגיע בארץ דומה
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