
ר של יורשיו חרי
 שעדיין ככנסת, מס״ם סיעת מחכרי אחד

 (מופה) משהשלמקומואתקיבלנקבע,לא
 לביקורת־המדינה.,בוועדת■,הכנסת ז״לחריף
 הקיבוצית,התנועהמןחריףשלחכרו

 במקומויבואכץ־־עוז,(״בצלה״) אברהם
 סיעת־המערךבהנהלתכוועדת־הכספים,

 חברהיהשחריףמוסדות־המיפלגהוכבל
בהם.

 עשוי ן10לווינ
ר חוו ת ל לו עי פ ל

 לפעילות לחזור עשוי לווינסון יעקב הבנקאי
 למענופעלעתהעדכמיפלגת־העכודה.

 חריף,משהאיש־אמונו,המיפלגהכמוסדות
 כפעילותלעסוקלווינסוןעליהיהעתה

כעצמו. פוליטית
 בפגישה למצוא אפשר לווינסון של לכוונותיו רמז

 בר־לב. חיים המיפלגה, מזכ״ל עם השבוע שקיים
פורסם. לא הפגישה דבר

למען לחץ

ש? ת נ ר מו  ת
ש סמי□ ל שו מ ב

 החמורות שהתקריות היא, במשולש ההערכות אחת
 טייבה הכפר תושבי ובין ומישמר־הגבול המישטרה בין

 באיזור. המתנהל נשק תמורת סמים של בסחר מקורה
 סחר־ של למרכז לאחרונה הפכה טייבה
 סוחרי־סמים מספקים השאר כין סמים.

 כצה״ל,לחייליםסחורתםאתבטייבה
מהצבא.הנגנביםככלי־נשקלהםהמשלמים

 לערוך תואנה מחפשת שהמישטרה אומרים במושלש
בבתים. נרחבים חיפושים בכפר

ק דוותיי יי פי  תנ
ר מניות עו שי ב ב ר

 על־ידי הנתמכת ״דנות״, ההשקעות חכרת
 בהנפקההשנהלצאתעומדתלאומי״,״בנק

 התל־אכיכית.לכורסהמניותשלעצומה
 אלאבכת־אחת,יונפקולאהמניות

 השנה.כמהלךחודשים,כמהמדילשיעורין,
 המניות של שעריהן שמירת את תבטיח דנות

המונפקות.

ת כני תו קן של ה ר  ב
א ה ל ר ד שו

 ״צא בסידרה האחרונה תוכנית־הטלוויזיה
 שודרהלאברקן,יהודהשהקליטמזה״,

 היתההמפיקיםשלדעתמכיווןהשבוע,
 להיפרדאמורכרקןהיהזוכתוכניתגרועה.

 האחרונההתוכניתתחתמקהל־הצופים.
 הראשונההתוכניתשודרהברקןשל

טופז.דודוהבדרןכהנחיית

ק ב א ת מ ק ל ח מ ב

 על מערער אושרי זו. כפרשה הרשעתו על
העליון.כית־המישפטלפניהרשעתו

 באיטליה, עתה עצור אהרוני (״ממדי״) רחמים
 תשוב אשתו לישראל. הסגרתו הליכי ונמשכים
 כדי אלה, בימים הנשמע העירעור, אחרי לאיטליה

העירעור. מהלך על לבעלה לדווח

 דדמיו־ סעיוח
עד עס ש הוו ר ח ה

 שהרכבו חדש, בוועד השבוע בחרו עובדי־הטלוויזיה
 לפיד. (״טומי״) יוסף רשות־השידור, למנכ״ל נוח אינו
 מילק, פיטר הכימאי הוא החדש בוועד הבולטים אחד

 כספי רקע על לפיד׳ עם בעבר הסתכסך שכבר
 הטלוויזיה. שאספה קמבודיה, למען התרומות

 אנשי יבהירו השבוע שתתקיים כפגישה
 חומר ״על ייאבקו שהם ללפיד החדש הוועד

עקרונות.״ועל

ה אונ ם ה ני פו ל ט  ל
ל ת ש ע ב תו ה

ת ט פ שו ה ו
 אהרון השר של מישפטו כמהלך

מצושהמישטרההתברראכו־חצירא
ויקטוהשופטת,שללטלפוניםתתת

 התובעתושלאוסטרוכסקי־כהן,ריה
סירוטה. שרה כמישפט,
 ה■ כמהלך אכו-חצירא אמר כאשר

 שלו, לטלפון צותתו כי השבוע מישפט
ל גם האזנה יש כי סירוטה אמרה
 השופטת, התערבה ואז שלה, טלפון
מצותתים. שלה לטלפון שגם וטענה

״ אזי * * " ״י ״י ״י ו ־*יייי—י*• יייזי * ״ ,

ח פו ר ד מער״ב״ ה סי
טאון ד בי כו הד־

 ראש־ של המיוחד ויועצו דגו! ממגורות בעל
 להבטחת עתה פועל הכט, ראובן הד״ר הממשלה,

 הכט השבוע. יומן הליכוד, לביטאון מראש מודעות
 ביטאון־הליכוד את לכלול המפרסמים על לוחץ

 כבר כה עד שלהם. השנתי התקציב תיכנון במיסגרת
 מודעות יתנו כי דיסקונט ובנק לאומי בנק הבטיחו
 תפוצתו. תהיה מה יודע אינו שאיש הליכוד, לביטאון

 למוסדות הליכוד עסקני פונים כמקביל
 מינוי על עובדים •טם להחתים כדי גדולים,
 מנויים5000ל־להגיעהיאהמטרהלעיתון.

הביטאון.הפעתלפניעוד

ת מ ר ח ר־ ה ־ ל□ ב

 בטלוויזיה כערבית מחלקת-החדשות ראש
 עללאחראיהורהכיניה,יוסףהישראלית,

 דאסה,רוברטכתל־אכיב,מחלקת־החדשות
 מדיימיםשלושהשללחופשהלצאת
ביניהם.סיכסוךכעיקבותשבוע,

 האמריקאי, שר־החוץ של ביקורו את לסקר סירב דאסה
 אלא מלכתחילה, אליו פנו שלא אחרי הייג, אלכסנדר

 את לסקר סירבו אחרים כתבים ששני אחרי רק
 את להעסיק ביניה הורה זה סירוב בעיקבות הביקור.

 שהעובדים בשעה בילבד, בשבוע ימים ארבעה דאסה
 שבוע. מדי ימים שישה עובדים האחרים

 לתמוך עומד כתל-אכיב העובדים ועד
 נגד במצריים, העסק־כיש מנידוני כדאסה,

כיניה.

 הצהרון עובדי של בנס־חירום נערך השבוע
 הראשי,העורךככפר־המככיה.״מעריב״

 כקשייםנמצאשהעיתוןטעןשניצר,שמואל
 אישייםויחסיםהדלפותממכתכתוצאה
 ששולחיםמישישטעןאףשניצרעכורים.

 כשהןלעיתון,מחוץאלהדלפותיהםאת
 לאשכךכתיקווהכמכונת־כתיכה,כתובות

 מגדלתכזכוכיתלגלותאפשר״אךיזוהו,
מכונת־הכתיבה.״שייכתלמי
 השרצים ״מרבי־הרגליים, על התלונן העיתונאים אחד

_______ שבינינו.״ והרמשים

 ולשכיר רוו! אל■
ת ה א ד ע ס מי ה

 שר־החוץ עם מיפלגת־העבודה צמרת שקיימה בפגישה
 מזכ״ל של היעדרו בלט הייג, אלכסנדר האמריקאי,
 ביום שנערכה בפגישה, בר־לב. חיים המיפלגה,

 אבן אבא רביו, יצחק פרס שימעון נכחו השישי,
• דיניץ. ושימחה

 לאי־שביעותסימןהיאכר־לבשלהחרמתו
 העובדה מן המיפלגה צמרת של רצונה

 כמיפלגה,משלוכוחעתהמארגןשכר-לב
 מחנה־רביןשבראשיהבולטיםמןהמורכב

כאחד.ומחנה-פרס

ר רו ד יר מס ה ק
ף ס ב כ ה ר ס ר בו ב

 בחודשים הפסיד, דרוקר זכריה החיפאי הקבלן
 מהיר מימוש בעיקבות בבורסה, רב כסף האחרונים,

מניותיו. של
 בגלל בא לא זה מימוש כי היא ההערכה

 להשיגכדיאלאדרוקר,שלבשיקולטעות
 היהשדרוקרגדולים,סכומי־כסףבמהירות

 לבנקים,חובותיואתלכסותכדילהםזקוק
 כענףהשפלעקבכקשיי-נזילותשמקורם
הבנייה.

ת ש ה גומד■ א ר חז
ט פ ש טי שרי ל או

 בפרשת הנאשם של אשתו אהרוני, כת־שכע
 כדילארץמאיט׳׳יהבאההכפול,הרצח
אושריטוביה•טל כעירעורונוכחתלהיות

ה ר ט ש מי ד1 ה  ג
ם אלי סו סב מו־ הו

כשבו פושטת תל־אביב מישטרת
 שלריכוזמקומותעלהאחרוניםעות

 רביםועוצרתכעיר,הומדסכסואלים
לחקירה. מהם

שב כביתו נרצח שבועיים לפני
 ידועשהיה ,48כןהומו־סכסואלחולון
 והמיש־,בגניםנעריםשמפתהכמי
בידועהרוצחושזהותסבורהטרה

 כתל-אכיב. ההומו־סכסואלית קהילה
 המוסרדאש־מיפלגהוחלףבינתיים
 שלוםבאאפלשלוםפקדוכמקום
פריש.

 רונן, אלי אכו-חצירא, השר של איש-אמונו
 מפורסםלמיסעדןשלוהמיסעדהאתהשכיר

 המשוררשלבנוגרינברג,חייםאחר,
גרינברג.אורי־צכיהמנוח,הימני

 מסע־פירסום ערך כאשר התפרסם גרינברג־הבן
הזין. לי נשבר הכותרת תחת שלו, לסטקייה

ת קרן ד עו ,..הבימה״ ל
 להיענות היה יכול לא ־הבימה הלאומי התיאטרון

 חוסר בגלל בוונציה, בביאנלה השנה להופיע להזמנה
תקציב.
 התיאטרון,מאוהדיבמההקימועתה

 קרן, צור, משה המסעדן של בהנהגתו
זו.למטרהבספיםשתאסוף

ר ב ל הל זי ינ
ם רועי ף לש האי שי

 מישרד־ דובר שהיה מי
 מחלקת־ה*כמנהלמונה

שיף.חייםשלהמלונות
 עוזרו זילבר היה העשירית לכנסת הבחירות אחרי

 עתה עזב שיף אצל לעבוד וכדי מודעי, יצחק השר של
שרות־המדינה.את

 זיכר, אלי החקלאות,
ברשתדרועים

*!




