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תיטוהיד
ק ש י הו ד סו ל ה ת ש תי י

 דברי של הקלטות הכינו בימית הנסיגה מתנגדי
 איתן רפאל רב־אלוף אמר שבהם אליהם, הרמטכ״ל

יוש אלו הקלטות הנסיגה. במתנגדי תומך הוא כי
 בימית, הבתים גגות על שיוצבו רמקולים, דרך מעו

הפינוי. יתחיל כאשר

 כספם, את לקבל כדי המדד, פירסדס יום
 שמדד היא ההערכה כמלואו. צמוד כשהוא

על את יכלול שכן גבוה, יהיה מרס חודש
הפסח. לקראת שהיו המחירים יות

קרי ת ש״ ש ר ״ יו ר רו ט ה
 לאור תוציא לא מאוחד הקיבוץ של אדום קו הוצאת

 האמריקאית העיתונאית של הטרור רשת הספר את
 קשר־טרור — כביכול — שחשף סטרלינג, קלייר

 את שהשמיץ זה, מספר פרק עולמי. קומוניסטי
 פורסם בפאריס, שנרצח קוריאל, אנרי היהודי־המיצרי

 סופק לספר החומר כי מעריכים אחרונות. בידיעות גם
 ארצות־הברית, של שרותי־הביון על־ידי למחברת

וישראל. צרפת
כ צרפתי, כית־מישפט פסק לאחרונה

 היא גם כלאו, ג׳ויס על־ידי שהוגשה תביעה
 הראשית עוזרתו שהיתה מצרית יהודיה

 כספר. אמת של שמץ אין כי קוריאל, של
 כ־ פסק־הדין את לפרסם חוייכה סטרלינג
 פיצויים ולשלם כצרפת החשוכים עיתונים

לתובעת.
 להוציא לא החליט כי מסר אדום קו הוצאת עורך

 חדשים מסמכים פירסום בעיקבות גם הספר את
 העלילות את שהזימו בצרפת, החדש השילטון על־ידי

סטרלינג. של

 אברהם שר־התיירות, של חדשה הוראה
להש אמורה כתי־מלץ, יזמי לגבי שריר,

הגדולים. המלונאים את רק בשטח איר
 ביודמלון לבנות שרצה יזם צריך היה היום עד

 להגיש יידרש הוא מעתה פיננסית. יכולת להוכיח
 ודרכי- תוכניות־שיווק המישרד של השיווק לאגף

בחו״ל. מכירה
הקיי בבתי־המלון התפוסה תגדל מכך כתוצאה

כרגע. הנבנים ואותם מים,

 על למאסר־עולם שנדון גור, צבי
 להתגרש עומד ירדן, אורון הילד רצח

נאווה. מאשתו
כ הנמצא הגירושין, כתיק הדיון

להסתיים. עומד בתל־אביב, רבנות

ן י ג ד ב ג ת נ רו חי ב
 כחירות לעריכת מתנגד ראש־הממשלה

ה לקראת תנועת־החרות, בסניפי פנימיות
 השנה. ביוני התנועה של הקרובה וועידה

 ככל כי רוצה שהוא למקורביו הודיע בגין
מוסכמות. ■רשימות יהיו הסניפים
 ייערכו סניפים בכמה כי ספק אין זאת, למרות

 תנועת- של התקנון חברים. דרישת פי על בחירות,
 כדי אחד, חבר של בדרישה שדי מורה החרות

בחירות. שייערכו

יריחו ל ן ו לי ■ מ

ר י ו או ה מ
העו מתנגדי־,הנסיגה, של החבורה

 הגיז־ פייצל״ ״מודעות מאחורי מדת
 לשכור מתכננת בעיתונות, עניות
 לירות מיליון ממנו ולהשליך מטוס

 דיזנגוף לרחוב מעל בודדים כשקלים
כתל־אכיב.

 על להצביי מבקשים הם זו בדרך
האמיתיים״. ״רודפי־הכצע

ש מ* ג ן פ י ג 1וי*צט ־ ב
 מים־ יו״ר עם לשיחה השבוע נפגש1 וייצמן עזר

 במים־ נערכה הפגישה פרס. שימעון לגת־העגודה,
 בעניינים שוחחו והשניים בתל־אביב, ידועה עדה

פוליטיים.
 ההפשרה־ שלמרות וייצמן לעזר שהתברר נראה
 בעיק־ ראש־הממשלה לבין שבינו ביחסים לכאורה

 החרם למעשה הוסר לא בבית־החולים, אישפוזו בות
בגין. עליו שהטיל

 איתות להוות נועדה פרס עם הפגישה
נוספות. אופציות גם יש לווייצמן בי לכגין,

ק י חו דנ ר י
ד ג ם ו טי ס י נ טו קו ה
 על-ידי מופעל שנה 30 מלפני ירדני חוק

 כדי המערבית בגדה הישראלי השילטון
שם. הקומוניסטי הביטאון את לאסור
 המופעל המעטים, הירדניים החוקים אחד זהו

 נגד עתה המופעל אחר, חוק ובמלואו. במרץ בגדה
 ראשי- הדחת על במחאה השובתים עובדי־העיריות

שביתות. האוסר ירדני חוק הוא הערים,

ו פ מ ם ה ני

ת אין ניו מו

 ודיילים, טייסים על, אל־ של צוותי־האוויר אנשי
 בנמל- מוניות למצוא להם שקשה כך על התלוננו
 אינם אנשי־האוויר לחו״ל. מטיסות בחוזים התעופה,
המוגש חשבון על חותמים אלא במזומנים, משלמים

על. לאל
 כמקום, מונופול להם שיש נהגי-המוניות,

 מפני אנשי־אוויר, רואים כשהם מתחבאים
תיירים. לקחת יותר להם שמשתלם

ת ו ל ב ג ס מ טי י ל ב ״ ח ל
 כ־ הדנה הכנסת, של האתיקה כוועדת

 גם שהם ת כנם כרייה ח של ניגוד-האינטרסים
הס הושגה כלכליים, יועצים או עורכי־דין

כחוק. תיקון הכנסת על כמה
 טען בוועדה, שהעיד עורכי־הדין, לישכת נציג

 מניעה אין עורכי־הדין לישכת תקנות מבחינת כי
 הלקוחות זהות על יצהירו חברי־הכנסת שד,פרקליטים

 מה- כמה לטענות בניגוד עומדת זו טענה שלהם.
 המיקצועית האתיקה כי שטענו ח״כים־הפרקליטים,

זאת. מהם מונעת

ת ו נ לו ם ת לו עי ם ב ש
ה נציגי כין השבוע שנערכה כפגישה

 אגודת־ נציגי וכין כיחסי־ציכור עוסקים
עיתונ על קשות טענות הועלו העיתונאים

שוחד. המבקשים אים
 נגד תלונות להגיש יהיה אפשר מעתה כי סוכם

 תהיה המתלונן זהות כאשר בעילום־שם, גם -עיתונאים
 לעיתונאי לא אך ועדת־האתיקה, לידר רק ידועה
התלונה. הוגשה שנגדו

ל ע ם י ח רו מ ״ א מ
מאיי רום יוסף סגן־השר של אשתו

 ,מועמדת היא תהיה לא שאם מת
בחי לראשות■,העיר בבחירות הליכוד

 כראש ותתמודד מהליכוד תפרוש פה,
עצמאית. רשימה

 מאיר ח״כ בחיפה, החזק״ ״האיש
 חה״כ של במועמדותו תומך כהן,

 ראיט־הממ־ שגם מועמדות לין, אמנון
כה. תומך שלה

ה ד ר ס ן ה בי

ת רו קי ה ח ח ט ב ה ו

הקרוב, בחודש שיפורסמו חברות־הביטוח, מאזני
האל הביטוח ביטוח־החיים, בענפי רווחים על יורו

 הרכב. בביטוח והפסדים וההשקעות, מנטרי
 נערכות הביטוח על המפקח כהסכמת
 כמעט ביניהן התחרות לביטול ההכרות
 לאפשר בדי כיטוח-הרכב, כענף לחלוטין
כקרוב. גדולה תעריפים העלאת

ל פ ש ה ה י י נ ב ק ב מי ע י
 דירות של המכירות בהיקף נוספת נסיגה צפוייה

 הדבר מהמדד. כמתחייב יעלו לא והמחירים חדשות,
 להשיג יכולים אינם הקונים מן שחלק מכך נובע

 שמישרד־ למשכנתאות, מהבנקים מספיקות הלוואות
חדשות. הנפקות להם מאשר אינו האוצר  להוריד מישרד־האוצר מבקש זו כדרך

הדירות. מחירי את

ק נ ב א ה *■מבר ל
השע עליית בי טוענים בבורסה גורמים

 מרצונם נובעת הספנות״ ״בנק במניות רים
 למכרו. אייזנברג, קבוצת הבנק, בעלת של
 כאופן השערים את מעלים זו גירסה פי על

הבנק. של ערכו את ״לנפח״ כדי מלאכותי
 אייזנ- קבוצת שכן הבנק, יימכר לא הנראה ככל

בישראל. עסקיה לצורך לבנק זקוקה ברג

ת 48 ר שונו צ ע מ  ה
בללו ב ■י שו חי ב

 בית־ שופט של חשוב עקרוני פסק־דין
 דכורין, חיים כתל־אכיב, המחוזי, המישפט

 ייכללו הראשונות שעות־המעצר 48ש־ קובע
 נדרש שאחריהם ימי־המעצר, 30 כמיסגרת

 מעצר. המשך לאשר המישפטי היועץ
 לא שהשופטים משום יום׳ 32 רבים ישבו היום, עד

 בחישוב הראשונים היומיים את לכלול יש אם ידעו
המעצר. ימי

ן או ט ד בי ו כ י ל  - ה
ה ל * ל ״ צ

 סערה התעוררה החייל״ למען כ״וועד
 נתן הוועד, שיו״ר שמועה כעיקכות

 לקניית הסכם על חתם ניר, (״נתק׳ה״י
 תמורת הליכוד ביטאץ של עותקים 3000
 מחו״ל. מתרומות שיגוייס גדול, סכום

 ואילו הדבר, את מכחיש החייל למען הוועד דובר
 השיב מילוא, רוני חרות ח״כ הליכוד, ביטאון עורך

בחופשה. נמצא ניר תגובה״. ב״אין

ס י ו חי מ ד דולו־ מ
ש העירוניים, והתושבים החקלאיים המתיישבים

 את מקופת־האוצר משכו לא עדיין מחבל־ימית, פונו
הכנסת. על־ידי להם שנפסקו הסכומים
באפריל, 15ה־ לאחר עד ממתינים הם

 בדימוס השופט של בראשותו ועדה
 להצעת-חוק, טיוטה הכינה לנדא פליכס

 מישדדים כין הפרדה תובטח שעל־פיה
ואבטחה. שמירה כשירותי העוסקים

ניצ שבהן פרשיות שהתגלו אחרי יבוא זד, תיקון
 כדי כחברות־שמירה מעמדן את חברות־חקירות לו

איבטחו. שאותם המוסדות מן חסוי מידע להשיג

ץ ר ם ב ״ ר א א ש נ ו
 לא הליכוד שאם להבין נתן פרץ יצחק הליכוד ח״כ
 דימונה, לעיריית בבחירות הרשימה בראש אותו יציב
המסקנות. את יסיק הוא
 משוס תיפגע, לא הקואליציה יעזוב, פרץ אם

תמ״י. לסיעת יעבור הוא יפרוש, הוא שאם


