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 והברחות, חדירות למנוע המיועדת גדר־מערכת,
 שבין החדש הגבול של הצפוני החלק לאורך מוקמת
ומצריים. ישראל
 לזד שדה כאמצעי־ההכטחה דומה הגדר

 מיפעל על־ידי מותקנת והיא הארץ, שבצפון
האווירית. התעשייה שד

ין ג ב ל
 המצרי שבצד קנדה, מחנה־הפליטים תושבי

 של למחווה ממתינים רפיח, העיר שד
 השני לצד אותם שתעביר ממשדת־ישראד,

 הפיצויים הסדר ישוב לפני העיר, של
המצרים. עם

 ההעברה את לדחות מנסה שישראל חוששים ברפיח
 לממש יש כל שקודם בטענה בלתי־ידועה- לתקופה

בהסכם. המצרי החלק את

ה״דקל״ה״
בטיכטורת

 מתכוון גרוס ראובן איש־העסקים
 כפר־־הנופש את מיכמדרת כחוף להקים

 בפי והמקורית צורתו על ״הדקלייה״,
 צפון־סיני. כחוף שהיה,קיים

המקו הדקלייה מבעלי דיגלי, למנחם
החדש. לכפר קשר אין רית,

נאבקים הליברלים
בטלוויזיה

 משולב, למיכצע נערכת •הליברלים חטיבת
הישראלית. הטלוויזיה לחיסול שיגרום

 לא אגרת־הטלוויזיה שלפיו חוק לחוקק היא הכוונה
 למנוע למעשה וכך עצמה, הרשות על־ידי עוד תיגבה

 רשות־השידור. של עצמאית גביית־כספים של אפשרות
 כליברלים שונים גורמים פועלים כו־זמנית

 שיהיה השני, הערוץ של הקמתו לזירוז
בשליטתם.
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ההדיו עד
 של המישפטי בפורום שנערך למישפט בהמשך

 שיפר, שימעון הרדיו, של המדיני לכתב הצנזורה
 הוא שבו הצנזורה, הוראות את כביכול, שהפר, אחרי

 מנהד־הרדיו, את דלישכתו זימן זמיר יצחק בפרשה. לממשלה המיישפטי היועץ התערב זכאי, יצא
 מחלקת־החדשות מנהל ואת לב־־ארי, גידעון

 ואיים הלפרין, עימנואל קול־ישראל, של
 דברים פירסום על מישפט של כאפשרות

ביטחוניים.
 טענות פורטו שבה שיפר, של כתבה שידר הרדיו

בלבנון. במילהמה צידדו או שהתנגדו השרים

 בווי־מרסחוו
ה8י3 בכל
יוזם קולאס, אלי הכנסת, של ועדת־החוקה יושב־ראש

 ליד זה בתי־מרקחת, פתיחת שיאפשר בחוק, שינוי
 הנדרש מטר 500 של הרדיוס ביטול בעיקבות זה,

לשני. אחד בין כיום
 מיסחריים. מרכזים נבנים שכיום שמכיוון יאה הטענה

 בית־ רק יהיה אחד שבמרכז יתכן שלא הרי
אחד. מירקחת
 היא שהסיבה טוענים קודאס של יריביו
 הרוקחים את לשרת אמור התיקון אחרת.

 עצמאי. כאופן התארגנו שבזמנו הגדולים,
 רדזנשטיין, אמנון עורךהדין אותם ייצג

 לפני עד כמישרדו מתמחה היה שקודאס
כחצי״שנה.

ומילוא אירגד
הפסידו

 בתנועת־ הפנימיות הבחירות תוצאות של ראשוני סיכום
 כהן־ ליגאל ממשי כוח אובדן על מצביע החרות
מילוא. ולרוני אורגד

 שבו האירגון, אגף עד־ידי נשלח מילוא
 הבחירות עד לפקח רייסר, מיכה שולט
 נשאר הוא הבעייתי. כאר־שכע כסניף

 מרבית את והפסיד היום, שעות כרוב שם
כתל־אכיב. בוחריו
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הסטים במיחלק
 להעכיר הוחלט תל־אכיב מחוז כמישטרת
 כיחידה מיחלק־הסמים ראש את מתפקידו

שמש. אמנון רב־פקד המרכזית,
 המיחלק, תיפקוד על קשה ביקורת קיימת במחוז
 מיבצעים, זה אחר בזה נערכים אחרים שבמחוזות בעוד
 נעצרים שבמהלכם מוסווים, בסוכנים שימוש תוך

סוחרי־סמים. עשרות
 מפקד מתכנן המיחלק, של האירגון־מחדש במיסגרת

 המיחלק את להעלות תורגמן, אברהם ניצב המחוז,
 התפיסה על־פי נעשה הדבר מיפלג. של גודל לסדר

 אחד רק אינו סחר־הסמים שלפיה תורגמן, שהנהיג
 לביצוע גורם גם אלא ביותר, החמורים הפשעים
אחרים. פשעים

בבורסה הטישטרה
 לניירות* הרשות על־־ידי התבקשה המישטרה

 שנעברו עכירות של פרשה לחקור ערך
 דניירוחרערך ויועצים פקידים כמה על־ידי
הגדודים. הקונצרנים עם נמנה שאיננו כבנק

 הרשות חוק על נעברו לחשודים המיוחסות העבירות
 חסר־ בהיקף במניפולציות ונוגעות ערך, לניירות
לה. ומחוצה בבורסה לאחרונה שנעשו תקדים,

לואוסת הקלוס נגד
 מתארגנת שליטא, בני של בראשותו ח״כים, קבוצת

 על שיקל הראיות, לחוק תיקון של קבלתו למניעת
אונם. על מתלוננת

 ״דבר־ בכית־המישפט יידרש התיקון על־פי
 לשיקולו נתון שיהיה ״סיוע״, ולא נוסף, מה״
השופט. של

בנצרת ורה ו צו
 הביצה בשם הצגת־יחיד קיום מנעה נצרת מישטרת

 הוגש לא שהמחזה בטענה עבאם, ע׳סאן השחקן של
 ״לא כשם בעברית, הצגת־־היחיד אותה ומחזות. סרטים לביקורת המועצה לביקורת
 כשנה כמשך הארץ ברחבי הוצגה נעים״,

הצנזורה. אישור ללא וחצי,

נגד הטצרים
■ן ט חוברות

 פנו כסיני בכירים מצריים אנשי־צכא
 על־בך ועמדו ישראליים לגורמים
 כמגע הנמצאים ישראליים שחיילים

יח הגבול, לאורך מצריים חיילים עם
 שונות. חוכרות־מין להם מלהעביר דלו

 ככובד* לבקשה מתייחסים כצה׳׳ל
 העברת על חמור איסור והוטל ראש,

 פירסומות אפילו בהם שיש כתכי־עת
בעירום.

ור ב ע י ם זי ו ח ה וק ח
 שנייה בקריאה בקרוב יעבור האחידים החוזים חוק

 במשק. המרכזיים הגורמים של למורת־רוחם ושלישית,
 כאותם האזרח טובת על להגן הבא החוק,

 שאינם או פנים, לשני המשתמעים סעיפים
 כקרב רכה התנגדות עורר לצרכן, נהירים

אחרים. וגורמים חכרות־הכיטוח הבנקים,

■עוץ לידא סופרים
 אגודת־הסופרים, חברי קכוצת־סופרים,

 האגודה, ועד נגד כמיתקפה לצאת עומדת
 שד זכויות־הסופרים את לדעתה המזניח

האגודה. חברי
 מישפטי, יועץ תממן שהאגודה היא הדרישות אחת

 הסופרים חותמים שעליהם החוזים את לבדוק שיוכל
השונים. המו״לים עם

ם חדש״ כובעים
לטישטרה

 מארצות־ הזמינה ישראל מישטרת
 לקצינים. חדשים כובעים הכרית
 להבדיל מצולעים, יהיו אלה כובעים

 מעוגלים. שהם שבשימוש, מהכובעים
 החליט שעליהם השינויים, במיסגרת
 רב־ניצב המישטרה, מפב״ד לאחרונה

 להחליף גם הוחלט איכצן, אריה
 את השוטרים שד המינוי כתעודות

 בתצלומים בשחור־ילכן התצלומים
 מצטלמים המישטרה אנשי ציבעוניים.

השינוי. את לבצע כדי אלה, בימים

בעבודות־חוץ הרבז
 על* הומתק שעונשו הרפז, שרגא השחקן

 לחודשיים, שנה מחצי נשיא־המדינה ידי
 כאר־שבע, כמישטרת עכודות־חוץ עושה

התעבורה. במחלקת
 הצגה להעלות יוכל הוא זו שבתקופה ביקש הרפז

 להאריך יידרש אם אפילו באר־שבע, בכלא אסירים עם
 הכלא הנהלת אך לחודשיים, מעבר עונשו תקופת את

סירבה.
 בצהריים, שלוש השעה עד במישטרה עובד הרפז

באר־שבע. בתיאטרון בערבים כרגיל להופיע וממשיך

תפנפיילז■ פוטר ונו ולד
 מישרד־התיקשורת, מנכ״ל של המפתיעים פיטוריו
 אינם מעולה, כאיש־מיקצוע הידוע לב, גידעון

 שר־ של בנסיונו בליכוד שונים בחוגים מוסברים
 הבכיר, המנכ״ל של צעדיו את להצר התיקשורת

אחרת. בסיבה אלא
 הערוץ כענייני לעסוק אמור ציפורי מרדכי
 הוא כך לשם ככבלים. הטלוויזיה או השני
 את יצמצם שלא ממושמע, דמנכ״ל זקוק

בפרוייקטים. ציפורי של תפקידו

מא־יודס ודור ווול״סא
 שליטא בני בכנסת, הליברליים העובדים איגוד נציגי
 להצביע ואף מהחטיבה, לפרוש מאיימים רנר, וצבי

 הליברלים אם שיקוליהם, לפי מכריעות בהצבעות
 בכנסת. הולם לייצוג האיגוד תביעות את יקבלו לא

 הפרישה, מסבנת מודאגים אין כליברלים
 השניים, של מוטעה משיקול־דעת אלא

 בהצבעות דרושים יהיו קולותיהם באשר
אי־אמון.

נגד אמדורסקי
בן־אטוץ

 מבעליו אמדורסקי, כני הזמר־המיסעדן
 הוריד, היפואי, ״החמאם״ של החדשים

 התוכנית את למוזמנים אחת הצגה אחרי
 וסהלן״, ״אהלן המועדון, של הסאטירית

 חפר. וחיים כן־אמוץ דן שחיברו
 מחודש עיבוד החדשים, מישלי־ערב היא התוכנית
מישלי־ערב. בשם שנה 15 לפני שהוצגה לתוכנית
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