
יינגונן־ך
מתארגן שרון מחנה

 תומכים בגיוס החלו שרון אריק של אנשיו
 תנועת• מרכז חברי מקרב שלהם, למחנה

 זאב״, ״במצודת שרון ינאם השני ביום החרות.
 ההתארגנות של הרשמית הפתיחה תהיה וזו

שרון. למען
 הסביר הוא ועירת־חרות. של מיידי בקיום מעוניין שרון

 יוכל הוא בלבנון, ההסכם רקע על עתה, שרק למקורביו
___________________במרכז. משמעותי כוח לאגור

ם עוזי ע ר  ב
ד ע סן ב נ

 של הלובי בראש עומד ברעם עוזי המערך ח״ב
נבון. יצחק בנשיא־היוצא התומכים

 לפעולה האפשר ככל מהר נבון את להביא מבקש ברעם
 הנשיא הבהיר לא עדיין בינתיים אך במיפלגת־העבודה,

כוונותיו. הן מה היוצא

 הבט ראובן החיפאיים המיליונרים עומדים חיפה
 לתרום אילץ הבטיח הנראה ככל אילץ. ואפרים

 הבט ואילו דולר, מיליון לין של הבחירות למסע
 דולר. מיליון חצי לתרום התחייב

 מכך נפגע אילין כי סבורים מיפלגת״העבודה אנשי
 כראש אותו למנות סירב גוראל, אריה שראש־העיריה,

העירונית. רשות״המוסיאונים

ץ נשאר רגר באר
 שיו״ר לכך גרם שבליכוד הליברלית במיפלגה המשבר

 המיפלגה, לגיזבר השבוע פנה ארליך, שימחה המיפלגה,
 לחו״ל. נסיעתו את לדחות ממנו וביקש רנר, צבי הח״ב
_____________________לפניה. נענה רגר

ק  — ,הנ/רזרח בנ
שייה גם בתע

 בקרוב ללכת עשוי ״בנק־המיזרחי־המאוחד׳
 את ולהרחיב לישראל״, לאומי ״בנק בעיקבות

התעשייתי. בתחום השקעותיו
 או השקעות, חברת זה לצורך תוקם אם ברור לא עדיין

פרטיות. לחברות־השקעה הצטרפות על־ירי יפעל שהבנק

אדרי נגד עתירה
 להגיש עומד בריר אברהם עורך־הדין

 עתירה, מיפלגת־העבודה של לוועדת־הביקורת
 עובדים״, ״שיכון חברת מנכ׳׳ל כי ולתבוע

 אחד על יוותר אדרי, רפי חבר־הכנסת
מתפקידיו.

 במיפלגת כפל־תפקידים למניעת הוועדה חבר היה בריר
 האחד עד מתפקידיו אחד על לוותר נתבע אדרי העבודה.
תפקידיו. בשני מחזיק הוא בינתיים אך השנה, באפריל

דיווחיהם. על מס־אמת שילמו אם ולברר
 ששמותיהם התיקים, במנהלי החוקרים יטפלו ראשון בשלב
בכלי־התיקשורת. האחרונים בחודשים נחשפו

 חגיגות־קיץ
ר כ כי המדינה ב

 בחירות שנת שהיא — השנה יערכו לראשונה
 בתל־אביב. בכיכר־המדינה חגיגות־קיץ —

פרטי. לאמרגן לוודאי קרוב תימסר ההפקה
 מופעים ערב־ערב יערכו שבו גדול, אוהל במקום יקים הוא

הגדולה. החופשה בחודשי
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 במשק, לזעזוע להביא עשוי הדבר

 צעדים לבצע מישרד־האוצר את ולאלץ
 של שער־החליפין בתחום מדחיקי־ילכת

אחרים. כלכליים ובתחומים המטבע

נאמני
ת הבי לבג״׳ן הר־

ת צ בו  —מזרעי ק
? ך ר ע מ ל

 של קבוצתו מטרת שמא חוששים הליכוד ראשי
 ולהקים מהקואליציה לפרוש היא מודעי השר

המערך. בראשות חדשה ממשלה
 קיים וייצמן עזר של שאיש־קשר מציינים, הם זה בהקשר

 העתידה: לממשלה חדש הרכב בנו והם מודעי, עם שיחה
 החוץ תיק את יקבל מודעי תיק־הביטחון, את יקבל וייצמן

 ויהודה שר־החקלאות, יהיה גרופר פסח תיק״האוצר, את או
 השמור מתיק־החינוך, שיופרד תיק־התרבות, את יקבל פרח

נמיר. אורה העבודה לח״ב
 לפני שיתחייב פרס, שימעון הוא המיועד ראש־הממשלה

 לבעלי־ההון מרחיקות־לכת הקלות למתן הליברלים
הבינוני־גבוה. והמעמד

שרד ח מי ש  לגרו
תורגמן

 מפקד של לשעבר אשתו תמיר, מרים
 תורגמן, אברהם תל״אביב, מחוז מישטרת

 עובדים להכוונת מישרד פתחה
 גרפולוגית בדיקה בסיס על ואנשי־עסקים,

אסטרולוגי. ומיפוי
 אחרי מארצות־הברית ששבה תמיר,

 קצר זמן תוך תספק שנים, שלוש של שהות
.ללקוחותיה. פוליגרף שירותי גם

שייניסיקימו התע

 תרומות אוספים הר־הבית״ ״נאמני
 על מישפטי מאבק ניהול לשם בארצות־הברית

הר־הבית. על להתפלל זכותם
 דומה בבג״ץ בשעתו שטיפל לעורך־דין, פנו כבר הם

 ולמסע לפירסום לתעמולה, מיועד מהסכום חלק שלהם.
יחסי־ציבור.

ת נגד בג״ץ שכ  לי
עורכי־הדין

 עשוייה לישכת־עורכי־הדין של ועדת־האתיקה
 הגישה היא שנגדו פרקליט, בידי לבג״ץ להיתבע

בעיתונים. עצמית פירסומת על כתב־אישום

ס אד־־ א  אי
״יהח״י״

 ואירגוני* אב של התיקשורת כלי
 ח׳לף, צאלח את משמיצים החלו הסירוב
 שרותי־הביטחון ראש אבו־איאד״, המכונה

 שנפגש מאז פת״ח, ומראשי אש״ך של
 הישראלית המישלחת עם בבודפשט

במיזרח לשלום הבינלאומי המרכז מטעם
 כי הלובית התעמולה טוענת השאר בץהת

 וששמו יהודי, בעצם הוא אבו־איאד
חלאסה. יצחק הוא האמיתי

 ייפגשו הסובייטי□
השלו□ מחנה עם

 הסובייטית, המישלחת תיפגש בליל־שבת
 פלגי מכל אישים עם לארץ, המגיעה

הישראלי. מחנה־השלום
 יום־הניצחון חגיגות לרגל שהגיעה הסובייטית, המישלחת

 את כוללת השניה, במילחמת־העולם הנאצית גרמניה על
 שהוא בלייאב, איגוד התיכון המיזרח לענייני הפרשן

 גליקס, קוסטאס ואת חצ׳טורוב קרן הד״ר את דמות־מפתח,
ליטא. של העליון הסובייט חבר שהוא יהודי

ס ד ואילין הכ ע לין ב
 איש־הליברלים, תומכי של המחנה בראש

עיריית לראשות הליכוד כמועמד לין, אוריאל

מיפלגה?
 על־כד מחאה קולות נשמעים ציבור״התעשיינים בקרב
 יש בכנסת. השונות במיפלגות מיוצגים אינם שהם

 המיפלגות בכל שיפעל לובי, להקמת הקוראים תעשיינים
 השונות. ברשימות ריאליים במקומות תעשיינים להצבת

 טוענים בפעולתו, הלובי יצליח לא אם
 את שתייצג מיפלגה להקים יש אלה, תעשיינים

 יצביעו ושאנשיה במשק, היצרני הסקטור
מדיניים. בעניינים דיעותיהס פי על בכנסת

ס ר  אירופה פ
ד מו ח מ דרוויש ל

 בישראל שגדל הערבי המשורר דרוויש, מחמוד
 השבוע זכה באש׳׳ף, בכירה אישיות ושהפך

 ופרם־לנין באיטליה פרם־אירופה פרסים: בשני
בברית־המועצות.

 מישאלתו את הביע מצויינת, עברית המדבר דרוויש,
 בין השלום על לדבר כדי ישראליים משוררים עם להיפגש

העמים. שני
 באלג׳יר. הפלסטינית הלאומית המועצה של האחרון במושב
 שעה בן מרגש, אפוס בקריאת הצירים את דרוויש הלהיב
הנוכחים. בין עצומה התרגשות יצר אשר וחצי,

 יחקור מס־הכנסה
מנהלי־חיקיס

 מתכוונת מס־ההכנסה של מחלקת־החקירות
סמויים, תיקי־השקעות מנהלי על להתלבש

 כי מתל־אביב עורך־הדין טוען לוועדת־האתיקה במיכתבו
 מפורסמים עורכי־דין לדין מלהעמיד נמנעה הוועדה

בעיתונים. כתבות־ענק עליהם שפורסמו אחרי וידועים,

ט עבריין פל  —נ
ב רו שפחה ק  של מי

ת אישיות לי כ ל כ
 מרכזית כלכלית אישיות של מישפחה קרוב

 נמלט כעבריין קצר זמן בתוך יוכרז בארץ
מבלגיה.

 — הכלכלי קידומו לשם קרובו בשם המשתמש הצעיר,
 כבדים חובות אחריו השאיר — הקרוב בידיעת שלא

 לעקוב שנשלחו פרטיים חוקרים לישראל. וברח בחו״ל,
כאן. עיקבותיו על לעלות הצליחו לא אחריו

א הגליון ב ונול ה

י העו^ס ז ר
לקור לאפשר כדי אחת, ביממה יוקדם

 ביום החל חג־השבועות. לפני לרוכשו אים
בשבוע. ג׳

 הגליון את להשיג ניתן לפיכך
 השני ביום בתל-אביב במקומות-המכירה

 העיתץ יהיה הארץ חלקי בכל ואילו בערב,
בבוקר. השלישי ביום בקיוסקים מצוי
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