
ח חוור שרון דו עי פ ד
 מלאה לםעילות חוזר שרון אריאל השר־ללא־תיק

 המתמודדים לאנשיו הודיע שרץ החרות. בתנועת
 בכינוסים ישתתף שהוא המוניציסליית בבחירות
שלהם. מקומיים
 במסע יוצאים התנועה כמרכז תומכיו

 הטענה בממשלה• ביצועי לתפקיד להחזרתו
 ישראל את לחלץ יכול שרון שרק היא

בלבנון. עתה שקועה היא שבו מהקוץ

ד רג או ־ הן כ
ס סגן רו א ל

 כהן־אורגד, יגאל חרות, ח״כ של סיכוייו גברו
 ארנם משה מונה מאז שר־הביטחץ. כסגן להתמנות
 שר* של מנאמניו כהן־אורגד, משמש לתפקידו
בסישרד. שונים ייעוץ בתפקידי הביסחץ,

 בתל- השבוע תידון שלו לקוח מידי שקיבל מפליל
 דורש הונאה לחקירות מהיחידה צוות קוהלת. בנימין השופט לפני אביב

 מיסמכים רידר לבנת מעורכת־דין
 גור, משה לקוחה, לה שמסר ורישיונות

 מידמה בעכירות מייצגת היא שאותו
וזיון*.

 שאסור עורכי־הדין מלישכת חוות־דעת קיבלה רידר
 שטרה. למי זה מסוג חומר למסור לה

 יופיע ליבאי, דויד הפרופסור הטרי, הלישכה ראש
הלישכה• עמדת את וייצג בתיק בעצמו

שטרה ת מי ר ק ב  מ
ה ס ר בו ה

 תרמית בפרשיות שחקרו בכירים מישטרה חוקרי
 שם. הנעשה על נוקבת ביקורת מתחו לניירות־ערן■
 המישטרה שד יד אוזלת רק לטענתם,

 לחקירה ברורה הוראה ממתן והתחמקות
 איפשרו לממשלה, המישפטי היועץ מצד

ראיות. וטישטוש מיסמכים העלמת

ימיהי'13ז.ה
ה צ פ ה ת ל מי ל עו

 עומדת וורנר האחים של ההפצה חברת
 הישראלי הסרט להפצת חוזה על לחתום

 עדיין הסרט העולם. ברחבי ״הפנימיה״
כארץ. הוקרן לא

ה צ רי ת פ בי גורן ל
 הרב לבית פרצו בעלי־־תושיה גנבים
 גורן. שלמה לשעבד, האשכנזי הראשי

 בני* של הדר-השינה את ריססו הם
 את גנבו מרדים, בחומר הישנים הזוג

 של תכשיטים הרב, של סיכנסיו
איר הפריצה ומפתחות. כסה אשתו,

יום־העצמאות. במוצאי עה
 דירת* את החזיר לא עדיין גורן
 לא וגם הפריצה, אירעה שבה השרד

 רמז שהוא למתת עדיין, אותה רכש
זו. אפשרות על

ת ד חלונו ג עור!־-!־■ן ו
 ידוע עורך־דין נגד תלונות מ־טצ יותר

 כוועדת־האתיקה נמצאים האישות בתחום
עורכי־הדין• לישכת של

 עורך־דין אותו של הבוטה בסיגנונו עוסקות רובן
למיקצוע. ועמיתים לקוחות כלפי

ף ס ם ציוו■ כ ציוו■—ואו
 דולר מיליון חצי להעניק מתכוונת הציונית ההנהלה
 בירושלים. האנטי־ציונית ״אור־שמח״ לישיבת

משנה. פחות קצת לפני לישיבה ניתן כבר דומה סכום

פון קאיינו צ ב
ה שלאורך הקטנים הישובים אחד

 לרגל עליה למקום הפך הצפוני גביל
 מישחקי־ וחובכי קלפנים למהמרים,

 ערב־ערב נערכים מקום באותו מזל.
 עשרות של בסכומים שונים מישחקים

 וקלפנים מהמרים דולארים. אלפי
 ונראה לשם, מגיעים ומהגליל מחיפה

 ככר דלף המקום קיום עד שהמידע
בצפון. המישטרה לידיעת

טעה מינוי בייערים״ מו
 אנשי־המיקצוע, בקרב שורר רב זעם

 כינוי חכרת ״ערים״, חברת עם העובדים
והאוצר. החקלאות למישרדי המשותפת

 זוארץ, יצחק את מינה ראש־הממשלה סגן — הסיבה
 לתפקיד בבאר־שבע, תכלת־לבן סיעת יושב־ראש
 אין שלזוארץ למרות מרים, חברת סגן־מנהל
זה. מיקצועי לתפקיד הדרושים הכישורים

ת עיתונות ר ק  חו
ה ד ט ש מי

 הקשורות פרשיות באחרונה חוקרים שונים עיתונאים
 הארצי, במטה אגף־החקירות ותיפקוד ניהול לאופן

ועיזרו. האגף ראש לרבות

חרר לו■  התעניינות מגלים במישטרה שונים חוגים- ,,.הסורק■□׳םי1דרו שי
העיתונאים. שד עבודתם במהלך רכה

 שהיו דרוזים שיחרר לוי, משה החדש, הרסטכ׳׳ל
 נעשתה המחרה אל־אנסר. במחנה־השבויים עצורים

 באה מלבנון דרוזים נכבדים של שמישלחת אחרי
עזרתו. את וביקשה לקיבוצו במפתיע

סק• לו ד פו מ ל מ
ב פי א ־ ל ת ב

 דומן המפורסם, הפולני הכימאי
 קורם אלה בימים מעביר פולנסקי,

 תל• באוניברסיטת לכימאים מיוחד
אביב•

חמי במשך בארץ ישהה סולנסקי
שבועות. שה

ח ד ״ ס קה ה רו  הי
ח ר סיו ל

 עיקר את בקרוב יעתיקו הירוקה הסיירת אנשי
 לאיתור שם יפעלו הם הכינרת. לאיזור פעילותם

דגים. מרעילי

שוס עוד כידופ״־אי
 לפני המליצה חמורים פשעים לחקירת היחידה

 קצין־מישטרה לדין להעמיד תל־אביב מחוז פרקליטות
 נגד שהתגלו בהאשמות זוטר וחוקר־מישטרה בכיר

 כמו ״הסורקים״. חברת פרשת חקירת בעת השניים
 שרה המרכז, מחוז פרקליטת לפני הומלץ כן

 החברה נגד נוסף כתב־אישום להגיש סירוטה,
גנובים. כלי־רכב בגילוי שעסקה

ס סעי ח ה
שו ק פ ס ם ה תרו ל

 שנכנסה 002 אל־טל בטיסת שטסו ישראלים
 כאשר נדהמו מניו־יורק יום־העצמאזת בערב לישראל
 למיבצע לתרום המטוס קברנים על־ידי התבקשו

 והאגודה גלי־צה״ל על־ידי שאורגן השירווזרוס,
 500כד מיותר דולר כ־טסיז נאספו בסך־הכלהחייל. למען

זרים. רובם הנוסעים,

ה פ צ ם ה רי ל בדו

סחרי פועדון מי
ת כנו תו ל

 מחשב מפעילי של ממועדוני־החובבים אחד
מיסחרי. מועדון הפך ״אפל'׳

 ובתוכנה, בחומרה המומחים בארץ, המוחות טובי
 ולעסקים. לתעשיה המועדון של פיתוחים מוכרים
 מתוחכמת תוכנה הוא המועדון של הנוכחי הלהיט

נתונים. איסוף למערכת

ע מינוי תי פ ם מ רו ד ב
 חבר קרץ, אפרים עורך־הדין של מינויו

 החרות, תנועת שד באר־שכע סניף מועצת
 של הנגב מחוז למנהל המרכז, וחבר

 תמיהה מעורר ישראל מקרקעי מינהל
בדרום. רבה
 של עורך־דין חודשים שלושה לפני עד שימש קרון

 חוזה על חתם הוא תפקידו בתוקף בדרום. המינהל
 מועצת חבר הוא אף דוברת׳ נחמן עורך־הדין עם

 שבו הענק המיכרז על בבאר־שבע, חרות סניף
 כדורגלן ירחי, סעד הקבלן דוברת, של לקוחו זכה

בעבר. באר־שבע בית״ר

טפידו פ ש מי ה  יפריע ־
דין פחסיוווו ה ־ רו עו

חומר על לעורך־דין חיסיון יש אם החשובה השאלה

□1מ ו״פי
 להצפת הביא למטבע־זר הגובר הביקוש

 משובחת. באיכות מזוייפיס, בדולרים השוק
 בבנקים, לקנותם רוכשי־הדולרים נאלצים זו מסיבה
 בקניה עליהם המוטלים וההיטלים ההגבלות למרות

החוקית.

 יותר להקמת בשטח ירחי זכה מיכרז באותו
בשכונת־עומר. וילות מ־ססז

 עזב החתימה, עס קשר כל וללא אחרי-כן,
 עם לשותפות ונכנס המינהל את קרון

 פוליטי, במינוי חזר, הוא עתה דוברת.
 שמיר־ יצחק קבוצת כאיש למינהל
למינויו. הביא אף כשהאחרון דקל, מיכאל


