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ה לי חו ה ה ד ש ח ם ו  ג

ע גו פי שי ב א ר ם ב רי ע ה
 השבוע כסוף שנתפסה חוליית־המחבלים

 כבית־־הדסה כרצח הודו שהכריח שעבר.
 ברק, ואורי הדסה הזוג כני וכרצח כחכרון
 כשלושת הפיגועים ככיצוע גם נחשדה

בגדה. הערים !אשי
 הנשק גילובמיצבור החוליה כשחוקרי הועלה החשד

 הותקנו ממנו המיוחד חומר־הנפץ מסוג חומר־נפץ גם
 ראשי־ שלושת במכוניות שהוטמנו החבלה מיטעני
בגדה. הערים

 זו, האשמה נמרצות הכחישו החשודים
 החוקרים הגיעו מקיפה, חקירה ואחרי

 עם לחוליה קשר היה שלא למסקנה
בגדה. הערים כראשי ההתנקשות

ת עו רו :■טחוןז
א ם רצו ל סו ר פי ב

 לפרסם, רצה כגץ, מנחם דאש־הממשלה,
 כרצח שהודתה החוליה כשנתפסה מיד

 התפיסה. הכר את כחברון,
 חכרי ארכעת את שיחקרו הכיטחון זרועות

 לפירסום. התנגדו החוליה,
 מדי מוקדם פירסום יסמא חששו החוקרים

החקירה. המשך את יפריע

שארו אעירים ה יי ד ג ב
 12ב־ החל אוסרת ושומרון יהודה מיפקדת

 מהגדה צעירים תושבים יציאת על כחודש
לירדן.

 יציאת מגבילה יו״ש שמיפקדת הראשונה הפעם זו
 10 בין שגילו גדה, תושג כל מסויימים. גילאים

הסף. על נדחה לירדן, לצאת בקשה המגיש ,35ל־

ק שרון ץמ  צ
ד ״ ה צ ב
עתה עוסק שדון, אריק שר־החקלאות,

 לפחות עוד קצץ
,הכיטהוני.׳ כתקציב לירות מיליארד

 תוכנית־פרטית לשר־הביטחון להגיש עומד שרון
 רב־אלוף הרמטכ״ל על אישית התקפה יש שבה זו,

איתן. (״יפול״) רפאל

 איים גאון
ל ? ע בגין

 באוזני טען כגין, מנחם ראש־הממשלה,
 ניסים עם שעבר בשבוע בשיחתו כי מקורביו

 דברים משמיע שגאון לו היה נדמה גאון
̂ איום. של בנימה

 לישראל גאון הגיע אחרים ספרדים מנהיגים עם יחד
 בגין עם ודן אחד, יום בן לביקור פרטי במטוס

 אבו־חצירא. אהרון שר־הדתות, נגד החקירה כפרשת
 שאיש־הכספים מכחישים גאון של מקורביו

ראש־הממשלה. על ^יים

ש דוסק* ר ד  י
ד י ק פ ה ת ל בו ר ע

 מאיש־המאפיה לדרוש עומד מישרד־חפנים
 לישראל, בואו לפני להפקיד, לנסקי מאיר

 120כ־ דולאר, מיליון שני כסך ערכות
 לנסקי של צאתו להבטחת לירות, מיליוני

 חודש. כן כיקור כתום מישראל
 כי טוענים מישרד־הפנים של הסישפטיים היועצים

 לנסקי בעד למנוע יהיה אי־אפשר אחרת בדרך
לחודש. מעבר בישראל שהותו את מלהאריך

ם עברייני
ת ■רדו ר ת ח מ ל
 מצוד עתה עורכת ירושלים מישטרת

 ירושלמיים עבריינים כשמונה על מקיף
ידועים.

 לחקירה למישטרת־ירושלים דרושים העבריינים
 אוריון. ועמוס כהן ,עזר רצח בפרשת
 לכך גרמה מצוות־החקירה דליפה

 להימנע כדי למחתרת, ירדו שהעבריינים
ומחקירה. ממעצר

 שהם טוענות המישטרה שבידי מודיעיניות ידיעות
בעיר. ומסתתרים בירושלים, ושארו

ת שערורייה ו נ לו מ ב
 שעומד מוכר, ותיירן מצטיין תיירן פרסי הענקת טקס

 ילווה לחודש, 26ב־ נשיא־ר,מדינה בבית להיערך
צורמנית. בשערוריה

 שבראשה מצטיין, תיירן התואר להענקת הוועדה
 להט, (״ציצ״׳) שלמה תל־אביב, עיריית ראש עמד

 של המלון מבני לאחד אף התואר את העניקה לא
 על־כך, התמרמרו התאחדות־המלונאים ראשי דן. רשת
 נשיא הוא הרשת, בעל פדרמן, ששמואל משום

ההתאחדות.
 את שינתה כשנית, התכנסה הוועדה

 וכללה התואר, מוענק שלפיהם הקריטריונים
״התיירן כקבוצת פדרמן של כתי־המלץ את

ן ו א הגדי ב ד ה ש

ה1ד העע&ס
 חג־הסוכות. לרגל אחת, ביממה יוקדם

 הבא, השלישי ביום הארץ ברחבי יופיע הוא
 ביום תל־אביב ברחובות למכירה מצוי ויהיה
בערב. השני

 מכן, שלאחר הגליון לגבי גם הדין הוא
שימחת״תורה. חג לרגל שיוקדם

 של חמתם את עורר זה •טינוי המצטיין״.
 בכירים פקידים ושל פדרמן מתנגדי

 על לערער המתכוננים תעשיה, כמישרד־ה
 הטקס לדחיית יכיא הדבר אם גם ההחלטה,

הנשיא. כמישכן

 [ל־שרד■ <ווד
ם סו ר ע פי מ ך ד ר

 החליט פרס, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש
 גדולים מישרדי־פירסום שני עם חוזים על לחתום

 תעמולת־ בניהול דחף לחברת שיצטרפו נוספים,
המערך. של הבחירות

 רבץ יצחק ה״כ שאנשי אחרי כן עשה פרס
 על לחתום מיהר שהוא בכך אותו האשימו

 שלה, שהמנכ״ל משום ״דחף״ עם חוזה
 תעמולת- את לנהל הסכים ז׳ורכין, אליעזר

 המיפלגה. כתוך רכין נגד פרם של הבחירות
 להפריך כדי אך אלה. האשמות הכחיש פרס
 עוגת■ את לחלק החליט הטענה, את

מישדדים. שלושה כין המערך של הפירסום

ס שוויפר ם מגיי י פ ס ב
 אל התעשייה־האווירית, מנכ״ל שהיה מי

עכור כספים בגיוס עתה עוסק שווימר,

 כמיפלגת אירגון־תומכי־פרס ״אל״ף״,
העבודה.

 אלף מ־ססז יותר אל״ף הוציאה האחרונים בשבועות
בעיתונים. מודעות על וזירות

סווו ר סי כ ש  ה
ק ב א מ שכט־ ל סד

 טיסות־השכר חברות לבין מישרד־התחבורה בין המאבק
המישפטי. למישור עובר
 פנו ויינגרטן, הרב ומנהלה, האמריקאית נשר חברת
 חיים שר־התחבורה נגד צו־מניעה וביקשו לבג״ץ
 החדשות התקנות את לפרסם עליו שיאסור לנדאו,
השכר. טיסות יעניין

 או זעכיר
שופטים,

 על לחתום לנדאו על האוסר צו־ביניים
התקנות.

 ליועץ הישראלית מעוף חברת פנתה במקביל
 וביקשה זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי

 את להוציא מישרד־התחבורה על לאסור ממנו
 לחוק. העותרים, לדעת המנוגדות, התקנות,

 על מסתמכים ״מעוף״ חכרת פרקליטי
 מלפני אליהם, המישפיט היועץ הודעת
 תקנות יוצאו לא שלפיה חודשים, שלושה

כהן. תדון מיוחדת שוועדה מכלי

 את העכיר לצדק הגבוה כית־המישפט
שופטים,__ונתן •טלושה של להרכב העתירה

א <]1[א ע ל ס ״
 ישתתף לא נאמן, יעקוב הד״ר מישרד־האוצר, מנכ״ל

 שר־האוצר בראשות האוצר, של הגדולה במישלחת
 לארצות־הברית, הבא בשבוע שתצא הורביץ, ייגאל

 האמריקאי. הסיוע בענייני לשיחות
 סיכות כיגלל כארץ יישאר נאמן

מי־טפחתיות.

ל ו ז ־ ר פ ר סו סג ־
 סופר■ ״אלכא כית־המירקחת של החנות

הכא. כחודש ב־נ תיסגר כירושלים זול״
 אלסקה, קפד, שכן שבו במקום החנות, של פתיחתה

 דז, ורוני אבי כשבעליה, ציבורית סערה עוררה
 תרופות של במיוחד נמוכים מחירים על הודיעו

ומוצרי־קוסמטיקה.
 את החרימו מוצרי־קוסמטיקה הכרות
 דבר של כסופו לה למכור ונאלצו החנות,

 מישרד־הכריאות גם בג״ץ. כהוראת רק
 את למכור סופר־זול״ ״אלבא על אסר

מוזלים. כמהירים התרופות

ה 2 ערוץ ח ד יי
 וזבולון מודעי יצחק הורביץ, ייגאל השרים ישיבת

 להתקיים שעמדה השני, הערוץ הקמת בעניין המר
 חדש. מועד לה שנקבע מבלי נדחתה, השבוע, בתחילת
 הקמת כדבר שההחלטה מעריכים כאוצר
 כהונתה כמשך תתגשם לא השני הערוץ

זו. ממשלה של

ד א רי א1 פ ג צ ״ ה ר א ד
 פריאל, (״יוסי״) יוסף כלכלה, לענייני דבר כתב

 שם, עיתונו כשליח לארצות־הברית לצאת עומד
 לארץ. שישוב ברקאי, (״מוטקה״) מרדכי תחת

 שר- עם משא־ומתן לאחרונה ניהל פריאל
 כנספח מינויו כעניין הורכיץ ייגאל האוצר
 יצא כשלא אירופה. מארצות כאחת כלכלי

 את עצמו על קיכל הפועל, אל הרעיון
כארצות־הכרית. העיתון שליחות

ה ט ת פ דו  ע
ס ד ע ב ר

 מייוחד כחירות מטה להקים עומד המערך
■ לעדות.

 ישראל שגרירי שהיו שניים יעמדו המטה בראש
 חיים (מיל׳) והאלוף תקוע יוסף לאומות־המאוחדות:

הרצוג. (״וויוויאן״)
 כחיפה כמרכז־הקליטה עדיין היטוכת תקוע,

 וחרצוג כרית־המועצות עולי את ירכז
האנגלו־סכסיות. הארצות עולי את ירכז
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