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 לעיריית נמיר
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 של אלמנתו נמיר, אורה המערך, ח״כ
 תל־אכיב עיריית ראש שהיה מי

 כי הודיעה נמיר, מרדכי מפא׳׳י, מטעם
 העיריה, ראשות על להתמודד מוכנה תהיה

 תקציב־בחירות :תנאים שני הציבה אך
 לראיטות לחזור שתוכל והבטחה גדול,

תיבחר. לא אם הכנסת של ועדת־ההינוך

 האוויר.
הביטחו! תיק

המז אמר מגן בקיבוצו בהרצאה
 בנימין(״בג־ מפ״ם, של האירגוני כיר

 בגין מנחם יציע שאם יסעור, ג׳ילה״)
ארי מידי תיק־הביטחון את להוציא

 ב■ למערך, אותו ולהעניק שרון אל
 ממיטלת־ליכוד־לאו־ הרכבת מיסגרת

 הסף על לדחות מפ״ם תוכל לא מית,
כזאת. לממיטלה הצטרפותה את

 בפעם - לבין
לחדל העשירית

 יועצו בעבר שהיד! שרון, אריק בשר־ד,ביטחון
לענייני־ביטחון.

ואור נגד שרון
 אם בודקים שרון, אריאל שר־הביטחון מקורבי

 היוצא, הממשלה מזכיר נגד בהליכים לנקוט אפשר
 עובד־מדינה. עדיין שהוא נאור, אריה

 האמריקאי השבועון לכתב אמר נאור
 לראשות־ שרון יגיע ״אם כי ״טייס״

 מה תוהה אני האל, ירחם הממשלה,
 בישראל.״ הדמוקרטיה של גורלה יהיה

השבועון. של השבוע בגליון פורסמו דבריו

 - שמואל■
לקזדג־ו ■ורש

 להציב הרעיון מתגבש בחוגי־המערך
 מנכ״ל שמואלי, אליעזר את העת בבוא

 לתפקיד כמועמד מישרד־החינוך,
ירושלים. ראש־עיריית

 אחת קדנציה עוד יכהן קולק שטדי היא הכוונה
 במקומו יבוא גיל, מטעמי כשיפרוש מכן, ולאחר

 בחוגים אהוד וגם ספרדי גם שהוא שמואלי,
בבירה. רחבים

החדש המנהיג - ת3
 במיפלגד, ליכוד־הליכוד מתנגדי התארגנות
 גבוה. להילוך נכנסה הליברלית

 דרור ברמן, יצחק סבידור, מנחם של אנשיהם
 במוסדות 35ס/0! המהווים פת, וגידעון זייגרמן

 בסניפים רוב להשיג שיצליחו מניחים הליברלים,
הרעיון. נגד

 שר־ הוא כהתארגנות המרכזי הפעיל
 המקווה פת, גידעון התעשייה־והמיסחר

המיפלגה. מנהיגות את זו בדרך לכבוש

שריר :המטרה
 הליברלית כמיפלגה הבאה הסערה

שריר. אברהם שר־התיירות סביב תתחולל
 קשריו בעניין מארב לשר מכינים צעירי־המיפלגה

 לה. ומחוצה הליברלית במיפלגה גורמים עם
 וכן השר, של תפקידו בתחומי הם אלה קשרים

פוליטיים. בעניינים

 ל*טי13 11*3(1
בטלוויזיה?

 גידעון הליכוד, של מחלקת־ההסכרה ראש
 מחלקת■ כמנהל להתמנות עשוי גדות,

הטלוויזיה. של החדשות
 הושגה שלא אחרי בוועד־המנהל, תועלה מועמדותו
מיכרז. לעריכת הסכמה האחרונים בחודשים

ם ו ש ״ א ־ ב ח  ס

לוי דויד נגד
 הוחלט תל־אביב מחוז במייטטרת

 את השבוע עוד לפרקליטות להעכיר
 לוי, דויד נגד שנאסף חומר־הראיות

 נאווה הילדה כרצח כחשוד שנעצר
אלמליח.

 על ראיות-לכאורה מכיל החומר
 לו אין אך בקטינים, מגונים מעשים

 המישטרה בכוונת זה. לרצח קיטר
 עד יוארך לוי של מעצרו כי לבקש

 כדי זה, בתיק נגדו ההליכים תום
 כחקירה להמשיך תוכל שהמישטרה

לרצח. בקשר נגדו

יפרוש שפירא השופט
 בתל־אביב השלום בבית־מישפט הראשי השופט

 ולהתחיל אוקטובר, בחודש לפרוש עומד
 בקשתו נענתה שלא אחרי פרטית, בפראקטיקה

 המחוזי. בבית־המישפט כשופט להתמנות
 לפני לתפקידו מונה ),47( שפירא חיים השופט,

שנה. 15
 בית■ של הראשי השופט יבוא במקומו
רביבי. יצחק המרכז, כמחוז השלום מישפט

 רבין יצחק שח״כ כך על ביקורת מותחים במערך
 יום- ערב בארצות־הברית למסע־הרצאות נסע

 רואים רבין מתנגדי לחללי־צה״ל. הזיכרון
 לשעבר והרמטכ״ל שראש־הממשלה בכך טעם־לפגם

 הזיכרון ביום ימית, פינוי בעת מהארץ נעדר
וביום־העצמאות. לחללי־צה״ל

 בשנה ממסעו. חזר לא עדיין רבים
לחוץ־לארץ. פעמים 10 יצא האחרונה

ימית הרס עד ם 111
 כך, על לדבר ממעטים שהמצרים אף

 אצלם קיים מגבוה, הוראה פי על כנראה
 ימית. העיר הריסת על כביר זעם
 הקרובים, בימים לגבור עלול זה זעם

 שנוצר החיובי הרושם מן הרבה ולמחוק
במועד. הישראלית הנסיגה כעיקבות

 רמי־ המצרים כל מכחישים בלתי־רשמי באופן
 הסכים כאילו שרון, אריאל של סיפורו את הדרג

 מעשה עם עימו, בשיחה מובארכ, חוסני הנשיא
 אחרי העיר את לשטר יוכל לא כי בטענה זה,

 הכנסת על הקיים האיסור ביגלל הישראלית, הנסיגה
 כי אומרים המצרים זה. לשטח מצרי צבא

 מעשהו. את להצדיק כדי זה, סיפור בדה שרון
 העיר את לבנות כוונתם על המצרים, הודעת
 כדי באה סאדאת, השם את לה ולהעניק מחדש
ממשלת־ישראל. של לגירסה הכחשה בעקיפין לשמש

רבין־שרון קו
 לאחרונה, התבטא רבץ יצחק המערך ח״כ

 שעוררו נושאים כשני אנשיו, בקרב
 ימית בהריסת תמך הוא :תדהמה

 בשטחים האזרחי״ ״המימשל ובמדיניות
הכבושים.

 יצליח כיצד זמן לאורך לראות שיש טוען רבין
 בגדה אש״ף תומכי את לחסל מילסון מנחם

 חדשה. מנהיגות ולהקים
הדרך כל לאורך רביו תומך אלה עניינים בשני

לייופרטיטי״ פריצה
 ה■ מישרד-הנסיעות סגירת ערב
 נפרץ ״נפרטיטי״, בישראל, מיצרי

מ ורוקן בתל־אביב, החברה מישרד
 גם נגנבו בו. שהיתה הניירת כל

במקום. שהיו קטנים סכומי־כסף

שני לררפון ביקוש
 מדברים בתל־אביב דיפלומטיים בחוגים

 :חדשה תופעה של מהירה התגברות על
 המתעניינים הארץ, בני צעירים, ישראלים

 מהמדינות שני דרכון לקבל באפשרות
 הוריהם נולדו שבהן האירופיות

השואה. לפני
 דיסקרטיות בשאלות מוצפים השגרירויות עובדי
זה. בעניין

■עודאד וויל גבאראם
 גבאראס ״)2(״ קוסטה הידוע היווני הבימאי

 סלבדור שנרצח, צ׳ילי נשיא על סרט עתה מסיים
 הסיכסוך הוא שנושאו סרט לצלם ועומד איינדה,

הישראלי־פלסטיגי.
 לצלם לגבאראס יתירו אם ברור לא עדיין

בישראל. הסרט את

סרטי^שבת
בירושלים?

 פרשה אגודת־ישראל שסיעת אחרי
 ירושלים בעיריית העירונית מהקואליציה

 הקרנת להנהיג האפשרות שם נבדקת
בעיר. בלילות־שבת סרטים

בגדה לשרת סירוב
 וחייל־מילואים קצידמילואים נשפטו לאחרונה

 לשרת שסירבו אחרי מחבוש, ימי 28ל־
הירוק. לקו מעבר

 להשתתף שעמד מקורם חייל שוחרר אחר במיקרה
 מסרב הוא כי שהודיע אחרי חברון, ליד בו

 הכבושים. בשטחים לשרת
 השתקה של במדיניות נוקט צה״ל

 יידעו לא שאם בתיקווה כאלה, במיקרים
תתפשט. לא היא התופעה, על

 שילדם ק רו ב
לישראל

 הא־ גאי בונד, ג׳יימם פירטי במאי
 מנהל בהברת לישראל הגיע מילטון,

 ההולי■ ■הפקת־הענק של אתרי־הצילום
 אפשרות לבדוק כדי ״סהרה״, וודית
כישראל. לצלם

 כהן, אלי הוא אתרי־הצילום מנהל
 :השח תככב בסרט לשעבר. ישראלי

שילדם. ברוק הידועה קנית

גבוהה שערים רמת
 שערי רמת כי מעריכים בבורסה הברוקרים בחוגי

 שכימעט עד גבוהה, כה עתה היא המניות
 כמויוודהכספים למרות בשעריהן, מירידה מנוס אין

 לבורסה. הזורמות הגדולות
 השולטים הגורמים כי היא ההערכה
 או פוליטי לאירוע ממתינים בבורסה
 במערכה להתחיל להם שיאפשר כלכלי,

השערים. להורדת


