
שמיר־שרוו נח?
 שר* קבוצת על זועמים שרון אריק אנשי
 שתיקה על ששמרה שמיר; יצחק החוץ,

 ועד ועדחרהחקירה דו״ח פירסום מאז
שר־הביטחון. •התפטרות

 מעוניין ששרון משום המתח, מובלט לא כרגע
 סגן־שר־החקלאו־ של הסמכויות את לידיו לקבל

 סנאמו הוא דקל התנחלויות. לענייני דקל, מיכאל
 קבוצות עם להתחבר תנסה שרון קבוצת שמיר.
בתנועה. אחרות

חרות מרכז
שרון למען

 מתכוונים שרץ אריק של מחנהו שרידי
תנועת־החרות. מרכז כינוס את לדרוש

 יגדל זה כינוס שבעיקבות מקווה מגן, דויד היוזם,
 גם וממילא בחרות, שרון של המיפלגתי הבסיס

עצמו. שלו ההשפעה

בחדות לא דנו״ס
 לא היא' בליכוד, לע״ם שסיעת הפירסומים למרות

 ולא אישי באופן לא לתנועת־־החרות, הצטרפה
בחטיבה.

■1■מ גוש הוקס
 איש ורצח ועדת־כהן דו״ח פירסום ערב

 גוש כירושלים הוקם עכשיו״ ״שלום
 התחייה, נוער את כולל הוא רחב• ימני

 סטודנטים פעילי צעירי־חרות, גוש־אמונים,
 כראש בליכוד. התומכים ואנשי־שכונזת

 צחי הסטודנטים פעילי עומדים הקבוצה
כץ. וישראל הנגכי
 בשבוע בירושלים שהיו בממשלה התמיכה הפגנות

זה. גוש על־ידי אורגנו שעבר

לוי על שומרים
 ראש־הסמשלה, פגן על השמירה

 עוזריו באחרונה. תוגברה לוי, דויד
 ם* ביוצאם מירבית בזהירות נוהגים

לישכת־השר•

 גובר ביקוש
לדולרים

 מאוד גבר ועדת־החקירה, מסקנות פירסום מאז
 ברחוב השחור ובשוק בבנקים לדולרים הביקוש

בתל־אביב. לילינבלום
 תוכניות שפידיונות צופים בנקאים
זר. מטבע לקניית ישמשו החודש החיסכץ

 חרות צעיר■ יוייר
ביטוח לעיסק■

 צעירי יושב־ראש סקולר, (״יקי״) יעקב
המועצה ראש וממלא-מקום חרות,
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 באחרונה פתח רמת־השרון, המקומית
 וביטוח. להשקעות חברה
 יורם לקבוצת המקורב במיקצועו. עורך־דין סקולר,

 כדי המיפלגתיים קשריו את מפעיל ארידור,
לקוחותיו. חוג את )להרחיב

בברגר תומר תמיר
 לישכת לראשות חרות מועמד ברגר, מנחם

 עורך־הדין על־ידי נתמך עורכי־הדיך,
תסיר. שמואל
 מעורכי־ כמה בקרב רוגז עורר זו עובדה פירסום

מתמיד. וחסולדים בגרגר, התומכים והדין

 פסיכולוג■ ״עוץ
תנועה לעברייני

 חיפה, מרחב מפקד עמית, משולם .יצב חיי
 עבירות לצימצום חדשה שיטה ..פ

תנועה.
 לפסיכולוגיה ממרצים תידרוך קיבלו המרחב שוטרי

 עבריינים לנהגים לפנות כיצד חיפה, באוניברסיטת
 לרשום ולא מעשיהם, על שנית יחזרו שלא כדי
דו״חות. להם
 העיר, של שונים בחלקים השיטה, יישום מאז

תנועה. בעבירות ירידה יוזמיה, לדברי נרשמה,

 חוזר גורודיש
לפעילות

 שמואל לשעבר, פיקוד־הדרום אלוה
 מהרפובליקה חזר גונן, ־־־ודיש׳׳)

כי־ עסק הוא שם המרכז־־אפריקאית,
(״גויוד

יהלומים.
 מוגברת לפעילות ייכנס גורודיש

 חבר, הוא שבה בתנועת־החרות,
תל־אביב. צפץ בסניף

בטל יופיע הוא הקרובים כימים
 ועדת־־כהן. ״ח לדו ויתייחס וויזיה

 אחרי בצבא, מתפקידו הודח גורודיש
 בשנת ועדת-אגרנט ״ח דו פירסום

מילחמת מחדל את שחקרה ,1974 11 ׳סרוק! **,י;*,
יופ-הכיפוריס.

בחוץ פלאטו־־שרון
 בקשתו את קיבל העליון בית־המישפט

 ביצוע את לדחות פלאטו־שרון שמואל של
 חודשי תישעה — עליו שהוטל העונש
העירעור. הליכי לסיום עד — בפועל מאסר
בחירות. בשוחד הורשע ןפלאטו

בגדה סרטים עיר עוד
המערבית. בגדה תקום שנייה ,עיר-סרטים

 הישוב את הבונה ג׳נזבו. חברת בעלי הם יוזמיה
 מנהלת החברה ברמת־קידרון. שערי־ירושלים 'החדש

 כדי למשכנתאות לאומי בנק עם משא־ומתן
להשקעה. שיכנס

 מהם ששניים שותפים, חמישה ג׳מבו בחברת
 ודויד עלית, מבעלי פרומצ׳נקו, עמי :סוכרים

לכנסת. חרות ממועמדי יהלומן מור, ■(״דודי״)

 על משתלטים
הקשר מכשיר■

 ״מוטורולה״ וחברת מישרד־התיקשורת
 מכשירי־הקשר ענף על משתלטים
האישיים.

 החדשה, לחברה עוברים באיתוריות, המחזיקים רבים,
 נקלטות וההודעות אוטומטי, הוא השירות שבה

 מאשר יותר זול הוא המנוי מחיר במחשב.
הפרטיות. בחברות

תיסגר? ״בת־שבע״
 להפסיק מאיים והתרבות החינוך מישרד

״כת־שכע״. המחול ללהקת ההקצבות את
ולהופיע. להמשיך הלהקה תוכל לא ימומש, האיום אם

פת של ליועוגו בעיות
 המיפלגה חבר שהין, סמי של מינוי

 שר יועץ לתפקיד מנצרת, הליברלית
 ערכים, לענייני והמיסחר התעשייה

במישרד. הפתעה עורר
 לנעליים גדול מיפעל בעל הוא פת גידעון של יועצו

 התעשייה ממישרד סובסידיות ומקבל בצפון,
והמיסחר.

 כלכלית אישיות
בחקירה

 בעבר שמילאה כלכלית, אישיות
 שיל־ עלי־ידי תיחקר בכיר, תפקיד
 — הסיבה והמישטרה. המס טונות
 רכוש באירופה מחזיקה שהיא חשד

מישראל. שהוברח ומטבע־זר

״ירוקים״ תנועת
בחי
 החכרה של לאיכות־הסביבה הוועדה

 פעולות כמה יוזמת בחיפה להגנת־הטבע
 ראש את להביא כדי יוצאות־דופן,

 דחוף לטיפול גוראל, אריה העירייה,
 בעיר. אקולוגיות בבעיות
 והמיטרדים הצחנה זיהום־האוויר, הגיע לטענתם,
האוכלוסיה. בריאות את המסכנים למימדים

 ידרשו השופטים
תוספח״שכר

 שופטי־השלום, של שכרם השוואת אחרי
 הנמני־ סן לא הרמיים, ובתי־הדין העבודה

 שו להעלות ילחצו ,הרבניים שהשופטים
שכרם. את

סוחרים מילחמות
בנתניה

 בנתניה לרכב חלקי־חילוף סוחרי של רב ריכוז
 גדר מחירים בהורדת המלווה חריפה, לתחרות גורם

 למכירות מרכז נתניה הפכה זה כעיקכותביותר. לה
לחלפים. כמעט־ארצי

ס■ העובדת
בלש על־יד■ להיחקר

 של הירידים חברת מנכ״ל בר־גרא, יעקב
 חלפץ, סרים את פיטר תל־אביב, עיריית
החברה. של הראשית החשבונות מנהלת

 שבר־גרא פרטי, בלש בחקירת לעמוד סירבה היא
 2367( הזה להעולס הדליף מי לגלות עליו הטיל

 הירידים. בחברת מעשיו על החומר את )2368יו־
 שנים 22 עבדה מילחמה, אלמנת יזלפון,

בחברה.
 של חקירה על לו ידוע שלא טוען, ראש־העיריה

 על שמע ולא המנכ״ל, ביוזמת פרטיים, בלשים
 עדיין נקט לא להט שלמה חלפון. של פיטוריה

בר־גרא. נגד אמצעים בשום

בהפגנה ג*ל1ו
בבי שהתקיימה האילמת, האבל בהפגנת

 אמיל רבה אחרי בתל״אביב מלכי־ישראל פר
 והיום החמישי היום שבין בלילה גרינצווייג,

 דמוי עגיל המפגינות אחת איבדה השישי,
נחש.

הזה״. ״העולם למערכת נמסר העגיל
מז עם להתקשר מתבקשת העגיל בעלת

 בין יום בכל גבאי, חגה המערכת, כירת
 אחר־הצהריים. 3ו- לפני-הצהריים 11 השעות
התואם. העגיל את שתציג למי יוחזר העגיל


