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 - ממשרה אין
ת1גזיר אי?

 כלכליות. גזירות יהיו לא ממשלה, תורכב לא עוד כל
 רוצה אינו שמיר, יצחק המיועד, ראש־הממשלה

 עם הציבור בתודעת תיקשר הממשלה שהקמת
 להפעיל ניביון כל ימנע והוא גזירות, הטלת

 באמצעות הציבור על שיקשו כלכליים צעדים
 או הכנבת אישור את מחייבות שאינן תקנות,

הקואליציה.

 ,שהשווארצע
יזכה־ לא

 ברט* נמצא הישראלית הטלוויזיה בידי
 אומר חרות משרי אחד נשמע שבו הקלטה,

 .ומיקר המישפט: את העסקנים לאחד
יזכהד לא שהשווארצע(השחור)

 שבץ ההתמודדות בליל הוקלט הסרט
 תנועת* במרכז לוי ודויד שמיר יצחק

 ההקלטה את המלווה צילום אץ אן* ההרות,
הקולית.

 שתזכה־ בבורה המפד״ל, מיוצאי כולה זו, קבוצה
הדתי. בציבור יוניים בעלי־הון בתמיכת

להט נגד דתיים
 סגל, אברהם בראשות היהדות״, למורשת ״החוג

 ממנה ותבע בתל־אביב הדתית למועצה פנה
 שלמה תל־אביב, עיריית ראש את לשתף שלא

 של המרכזיות בהקפות להט, (״צ׳יץ׳״)
שימחת־תורה.

 לידי שבאה כפי צ׳יץ׳ של האנטי־דתית עמדתו הסיבה:
 ההסעות ובעניין בכלי־התיקשורת בהופעותיו ביטוי

 בשבתות. לים המאורגנות
 במיסגרת הפועל חוג הוא היהדות למורשת החוג

מיפלגת־העבודה.

ייסגר מסיקה נגד תיק
 את לסגור הפרקליטות לפני המליצה המישטרה

 עיריית ראש ממלא־מקום נגד תיק־החקירה
 שעוזרו־ אחרי שנפתח מסיקה, דויד בת־ים,

נגדו. התלונן עזרן, יוסף לשעבר,
 ציבורי וחוסר־טוהר־מידות במעשי־שחיתות עסקו התלונות
 אחרי בבת־ים, בתנועת־החרות חבר הוא עצמו עזרן כביכול.
 מסיקה. של בת־ים למען התנועה את שנטש

 התלוייה תביעת־דיבה, עזרן נגד הגיש מסיקה
בתל־אביב. השלום בבית־מישפט ועומדת

דייז בעצרת תמיר
 והיחידי המרכזי הנואם יהיה תמיר, שמואל לשעבר, הח״כ

 שתתקיים דיין, למשה השנתית בעצרת־הזיכרון
 אוקטובר. בתחילת בתל־אביב בבית־החייל
 לוי, דויד על תמיר את העדיפו המארגנים

 תבע עצמו תמיר אפשרי. כנואם הוזכר ששמו
 התקבל. והתנאי היחידי, הנואם יהיה שהוא

בן־הרצל. יעקב הוותיק הרדיו איש וינחה הפיק הערב את

שטסל 1א שוהם

 מצפון סרבו
פאצפיסט ולא

 ביפאן, באחרונה שנערך אינטרנשונל, אמנסטי של כינוס
 ייכללו ומעתה מצפון״, למושג.סרבני ההגדרה את הרחיב

 שירות־צבאי סרבני גם אלא פאציפיסטים, רק לא בו
סלקטיביים.

 של סירובם תופעת בעיקבות בא התיקון
בלבנון. לשרת ישראלים חיילי־מילואים

למוסלמים חגים איו
 בחגי מכירים אין בישראל בתי־המישפט ביומני

 אל־אדחה חג במרוצת המוסלמיים, האזרחים
מוסלמיים. לאזרחים מישפטים מאות נקבעו
 מבית־המישפט נעדר חג׳־יחיא יוסף המוסלמי השופט

בתקופת״החג.

 הקלטות
חרמו? בפרשת

 בהקלטות מוששי שהתע התביעה
 חרמון, שימעץ עורך״הדץ שניהל משיחות
בלאס. כרמלה ברצח החשוד

 בחשאי כנראה, נערכו, אלד? הקלטות
 טלפוניות משיחות המישטרה, על־ידי
בני־ביתו. עם מחדל החשוד שניהל

 מצלמת המישטרה
בווידיאו

 אחי מכפר־סח׳נץ, שקור ג׳ובראן נגד במישפט
 כראייה הובא ערפאת, יאסר של מזכירו

 של מהלך המישטרה צילמה שבו סרט־וידיאו,
סופה. ועד מתחילתה אסיפה,
 את לסקר כאילו שבאו כעיתונאים, באסיפה התחזו הצלמים
. ושאתילא. צברה טבח על למחות שנועדה האסיפה,

 נגד הקטנות
ממשלת־אחדות

 באה ממשלת־אחדות־לאומית להקמת העיקרית ההתנגדות
 לקואליציה. הקטנות השותפות מצד

 התקציב מהקטנת חוששת אגודת־ישראל
 ממנה שיילקח מכך חוששת תמ״י לישיבות,

 ממיתון חוששת התחייה תיק־העבודה־והרווחה,
 רק הממשלה. של הניציות בעמדות

 בממשלת־ תומכת במפד״ל סיעת־למפנה
 תקום, שאם תיקווה מתוך אחדות־לאומית,

המר. מזבולון תיק־החינוך־והתרבות יילקח

לשיטת מעבר

חת במקום
 ידיר לתפקיד העיקריים המועמדים

 יפרוש כאשר הבורסה, של מועצת־המנהלים
 שוהם דויד הם התפקיד, מן חת מאיר הדד
שטפל. וחיים
 הוא הרופאים, בסיכסוך בורר לאחרונה ששימש שוהם,
 אדמונד הברון בשליטת הנמצא כללי, בנק מנכ״ל

 לישראל. החברה מנכ״ל הוא שטסל וחיים דה־רוטשילד,
 ימשיך לא כלל, קונצרן על־ידי זאת חברה רכישת אחרי

בתפקידו. שטסל

ישר? תשנה ״צינד
 יחול כלל בחברת לישראל החברה מיזוג שבעיקבות יתכן

 צים סניפי את לנצל היא הכוונה ציס. חברת ביעוד שינוי
לספנות. ולאו־דווקא בינלאומי, סחר למטרות בחו״ל

במועדו? תחנת־סמים
 הפרשה על אור לזרות עשוי למישטרה, שהגיע חדש, מידע

 מועדון־הלילה בעל איצקוביץ, גיורא על הרימון הטלת של
 חודשים. שלושה לפני בנתניה, המקום
 דהרי, דויד העבריין מנסה זו גירסה על־פי

 להפעיל עבירות־סמים, על בכלא היושב
 זוכה דהרי סמים. למימכר תחנה מהמועדון

 אלי את שרצח מהחשד הספק, מחמת בזמנו,
 שותף הוא המישטרה לטענת בנתניה. בדש
ב״המקום״. סמוי

ל בבד מאבק־שכר
 הקרובים בימים לפתוח עומדים בל״ל עובדי ועד

 חידוש על הבנק הנהלת עם במשא־ומתן
הסכמי־השכר. הקאבעט?

 ממשלת־ בהקמת המצדדים ח״כים, בקרב
 לשיטת לעבור הצעה הועלתה אחדות־לאומית,

 מקבוצה תורכב הממשלה כאשר הקאבינט,
 של רחבה וקבוצה בכירים, שרים של מצומצמת

זוטרים. שרים
 יהיה אפשר הרחבה, הממשלה מצדדי מעריכים זו, בדרך

 ההתנגדות את ולרכך שרים, של אישיות בעיות לפתור
לממשלת־אחדות־לאומית.

 קרובה החרפה
במפד״ל

 של עתידה על הכרעה צפוייה הבא בשבוע
 או לפילוג, הדברים יגיעו הנראה ככל המפד״ל.
 כל נמצאה שלא מפני פילוג, סף על שיעמדו

 סיעת* שבין חילוקי־הדיעות על לגשר דרך
סיעת־הצעירים. ובין למיפנה

חדשה? דחית מיפלגה
 הפועל תנועת חברי של קבוצה מתארגנת בירושלים
 השם את שתישא חדשה רשימה להקים במגמה המיזרחי,

ועבודה. תורה

סקייהוקים
ישראליים

לארגנטינה
ה מכרה ישראל טינ ^גנ  מטוסי 24 *

 שמועד ״4*4 ״סקייהוק־ מדגם קרב־הפצצה
 מגיע הכל בסך .1983 בשנת אספקתם

 ישראל שמכרה ה״סקייהוק־ מטופי מיספר
 המילחמה תום מאז לארגנטינה״

 וכן כך, על הידיעה .30ל־ באיי־־סוקלנד,
 מדגם מונחים טילים אספקת על ידיעות

 דאגה מעוררות לארגנטינה, ״גבריאל״
, בבריטניה.

 של ועדידדההגנה לפני שהופיעו עדים,
מדאיגות כי אמדו הבריטי, בית־הנבחריס
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ארוך. טווח בעלי שהם ״גבריאל״, מדגם

 ב״אינטר־ מתפרסמות אלה ידיעות
מתפרסמת בביטאון רוויד. דיפנם נשונל

ידיעה? גם
 ״ספדאו "טילי 150 הברית
דולר. מיליון 52 תמורת

 לשכר יחסית גם — נשחק ששכרם טוענים העובדים
 במשק. המקובל לשכר יחסית וגם הבנקים בשאר העובדים

 כפי הבנק, שהפסדי תטען שההנהלה חוששים אנשי־הוועד
 מאפשרים אינם החצי־שנתי, במאזן ביטוי לידי שבאו

 ושעויים. הסכמי״השכר פתיחת
 ההנהלה שבין המאבק בתולדות לראשונה

 בצוות הוועד חברי ישתמשו הבנק ועובדי
 יחסי־ציבור איש חשבים, רואי־חשבון, מומחים:

ופירסומאי.

ליחסי־ציבור בית־ספר
 מישרדים 17 בה ששותפים תיקשורת, מאגרי חברת

 ליחסי־ציבור. בית־ספר להקים עומדת ליחסי־ציבור,
 המפעילים העיתונאים, אצל חששות עוררה כך על הידיעה

 נודע כאשר נרגעו הם אך פרטי, באופן כאלה בתי־ספר
 בעלי שהם תלמידים רק יקבל החדש בית־הספר כי להם

ביחסי־ציבור. שנה במשך שעסקו בי־אי,-ומי תואר

ה סכסוך סד ב״האר*ר ע
 בתל־אביב לעבודה בבית־הדין דיון ייערך באוקטובר 5ב־

 ובין העיתונאים אגודת בין שהוכרז בסיכסוך־העבודה
 של אישיים חוזים כי טוען האיגוד הארץ. יומון הנהלת
 להסכם בניגוד עומדים עובדים־עיתונאיים עם הארץ

 חוזים בין סתירה אין כי טוענת הארץ והנהלת הקיבוצי,
ההסכם. ובין אלה
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