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ירוץ? לא וייצמן
 וייצמן עזר של החדשה שרשימתו הנמנע מן לא

 ותתפרק הקרובות, בבחירות תשתתף לא בלל
 לדרך. תצא בטרם עוד

 שהוא בעיות, שלוש מול עתה ניצב וייצמן
 מסע ראשית: איתן. להתמודד מתקשה

 והוא שירטון, על עלה לרשימה גיום־הכספים
 שנית: הפרטי. הונו את להקריב מוכן אינו

 את להרכיב המיועדים האישים רשימת
 לגדול. תחת ליום, מיום מצטמצמת הרשימה
 לו מבטיח אינו שנערך סודי סקר שלישית:

בקלפי. רבה הצלחה
 היחסים על שעבר בשבוע איים חמור משבר

 השמועה נפוצה כאשר ומקורביו, וייצמן בין
 מקום על תמיר שמואל עם הסכם על חתם שהוא

 נחתם שלא שהוברר אחרי רק ברשימה. שני
 חמור. קרע נמנע כזה, הסכם עדיין

 וייצמן ינמק תרוץ, לא שהרשימה יוחלט אכן אם
 אינם דעת־הקהל שסיקרי בכך פרישתו את

 בלעדיו אשר שלישי, כוח יהיה שהוא מבטיחים
קואליציה. תקום לא

578
 תחילת מאז בלבנון, צה״ל הרוגי מיספר
 השבוע השני ביום הגיע המילחמה,

.578ל־

לחו״ל בגץ בני
 בתחילת לחו״ל ייצא בגין זאב בנימין(״בני״)

 חודשים. ארבעה בן לסיור־לימודים יולי, חודש
 בדי בארץ, שיישאר עליו לוחצת חרות צמרת
 בגין בני לכנסת. במסע־הבחירות חלק לקחת

 והוא רב, זמן לפני כבר תוכנן שהמסע הכביר
לבטלו. יוכל לא

 שלא בגין מנחם של בנו יבקש זו שמסיבה יתכן
 לכנסת. התנועה מועמדי ברשימת להיכלל

 ברור לא יום. מדי אביו את לבקר נוהג בגין בני
 הגורם דבר של בסופו יהיה אביו של מצבו אם

הנסיעה. לדחיית

בנזפד״ל ראשים שני
 כמיפלגה תרוץ שהמפד״ל הסיכויים מתמעטים

הקרובות. לבחירות מאוחדת
 בורג, יוסף הד״ר בראשות למיפנה, שסיעת ספק כמעט אין

 ייאבקו בן־מאיר ויהודה המר זבולון של הצעירים וסיעת
 נפרדות. רשימות בשתי הבוחרים אותם על

 אמורים היו שבה הגדולה״, ״מפד״ל תוכנית
 ואנשי דרוקמן חיים הרב של מציד להשתתף

הרגל; את פשטה גוש־אמונים,

 נטיולים החגים
הבחירות בתעמולת

 של במסע־התעמולה המרכזיים האפיקים אחד
 מיספר העמדת יהיה הקרובות בבחירות הליכוד
 בעיקר קודמות, במילחמות צה״ל הרוגי

 מילחמת־הלבנון, הרוגי מול במילחמת־ההתשה,
 הרבה נהרגו המערך שילטון שבזמן כהוכחה

חיילים. יותר
 לסיורים ישראלים רבבות להוציא מתכוון הליכוד

כפי סימליים, דמי״נסיעה תמורת בגדה, בהתנחלויות

 העשירית. לכנסת הבחירות ערב שנעשה
 חופשת לחופשת-הפסח, מתוכננים הסיורים

 שתתחיל הגדולה, והחופשה חג־העצמאות,
יולי. חודש בראשית

יום בכל סקרים
 גבוה. להילוך עתה נכנסת הסקרים״ ״מילחמת

 יוגשו והמערך הליכוד של הבחירות למטות
מקיפים. דעת־קהל סיקרי הבחירות, עד יום, בכל
 לתוצאות מאוד רבה חשיבות מייחסות המיפלגות שתי

אלה. סקרים

פרקליט מבוקש

 של חסרת־התקדים השתוללותו סיפור תל־אביב
 בישיבת גריפל, יגאל העיר, ראש ממלא־מקום

 שהתקיימה במועצת־העירייה, חרות חטיבת
 אחר־הצהריים. בשעות שעבר, הרביעי ביום

 כדי קרמר, אריה של בחדרו כונסה הישיבה
 ההקצבות לוועדת חרות נציגי את לבחור

 הציע סולמי, איתן המועמדים, אחד העירוניות.
 הפסד, מפני שחשש גריפל, חשאיות. בחירות
 כיסאות, זרק אחר־כך וגידף, קילל לצרוח, התחיל
 להסיר ביקש מסויים ובשלב מאפרות השליך

 מתכוון הוא למה להוכיח כדי מיכנסיו את
 אותו״. ש״דופקים באומרו

 שלא והסכימו אותו הרגיעו בחדר הנוכחים
 הם שם. שהתרחש מה את לעיתונות להוציא

 שבניין מכיוון כך, על יידע לא שאיש קיוו
 דלף הסיפור אך שעה. באותה ריק היה העיריה

כולו. בבניין שיחת־היום והפך

לאברושמי
 פרקליטים מחפשת האזרח״ לזכויות ״האגודה

 אברושמי, יונה על להגן שיסכימו נוספים
 אמיל עכשיו״, ״שלום מפגין ברצח הנאשם

גרינצווייג.
 לעמוד מתקשים אברושמי של בני־מישפחתו

 פרקליטים של הגבוהות הכספיות בדרישות
 עורכי־דינו ואילו אליהם, פנו שהם שונים,

בתיגבורת. מעוניינים הנוכחיים

נשאר חפץ
 המרכזית היחידה של המושעה המפקד

לפיליפינים. יצא לא חפץ, אסף בתל־אביב,
 בחברת־אבטחה שלו בשנת־החופש לעבוד התכוון חפץ

 פרדיננד הרודן של מישטרו על המגינה בינלאומית,
מרקוס.

 לשירות לשוב ובניסיון שמו בטיהור חפץ עסוק עתה
במישטרה.

ארידור:
בסיסקאי עסקים

 ארידור, יורם לשעבר, שר־האוצר
 תעשייתיות בהשקעות עניין מגלה

 של ממדינות־החסות אחת — בסיסקאי
הגזענית. דרום־אפריקה

 מירצו את עתה המקדיש ארידור,
 למדינת* עד הגיע פרטיים, לעסקים

 של המיסחרית הנציגות בעזרת הבובות,
בארץ. סיסקאי

 — פעילי־חרות שני יושבים בנציגות
 הליגה מראשי לשעבר שניידר, יוסף

 המייצג רוזנוואסר, ונאט יהודית, להגנה
מקנדה. משקיעים

אחי החשוד:
אשת־החברהעליון שופט
שבתון לשות

 בית־המישפט שופט אילון, מנחם הפרופסור
 לשנת־שבתון בקרוב ייצא העליון,

בארצות־הברית.
 לתפקיד בגין מנחם של מועמדו שנה לפני שהיה אילון,

 בתחום בניו־יורק באוניברסיטה ירצה נשיא־המדינה,
עברי. מישפט — התמחותו

 לשנת שייצא הראשון העליון השופט יהיה הוא
 הסגל לגבי שנהוג כפי בחו״ל, והרצאות שבתון

הבכיר. האקדמאי

 ברח החשוד
הלאטינית לאמריקה

 ל״מח־ בהשתייכות החמישי החשוד
 קצר זמן מהארץ נמלט הר־הבית״ תרת
 הוא הסופי כשיערו חבריו, תפיסת אחרי

הלאטינית. אמריקה
 הרביעי, שהחשוד סבורה המישטרה

 נמצא נתפס, לא שעדיין בדדה, שימעון
_________________________בארץ.

בגדה יבנה נאמן
 רכשו דבורה, ואשתו נאמן יובל שר־המדע
 שערי־תיקווה, בישוב אדמה חלקת באחרונה

לקו־הירוק. מעבר המוקם

לבלטמן תיק.,איסתיא
 שבו ״איסת״א״, בפרשת הפרקליטות תיק

 ופרקליט־מיסוי־וכלכלה המישטרה ממליצים
 הועבר איש, 12 לדין להעמיד במחוז־המרכז

 יונה פרקליט־המדינה, לידי סופית להחלטה
בלטמן.

החלטתו. על להודיע אמור הוא ספורים ימים תוך

 משתולל גריפל
בעירייה

עיריית של במיסדרונות נלחש לאוזן מפה

 הדיונים אחרי מקרוב עקב רוזנשטיין אמנון עורר־הדין
 שני בעניין בתל־אביב בבית־המישפט המעצרים באולמות

 לחו״ל. סכומי־עתק בהברחת שהוחשדו תדיראן, עוברי
 הוא מהם, אחד אף ייצג לא שרוזנשטיין למרות

 אחד הסיבה: בעניין. רבה מעורבות גילה
 אשתו, אחי הוא רביד, מנחם החשודים,

רוזנשטיין. מלבה אשת־ההברה

להתאבד ניסה ל אנג
 על לפסק־דינו הממתין אנג׳ל, שמעיה העציר

 סוהר בתאו. להתאבד ניסה הכפול, ברצח חלקו
חייו. את הציל

איגוד־העיתונאיסבחוץ!
 שום אין רשות־השידור חוק חוקק מאז הראשונה בפעם
 במוסדות ישראל עיתונאי של הארצי האיגוד של נציג

 הממשלה. על־ידי השבוע שאושרו ברשות־השידור, השונים
 שר־החינוך ובין האיגוד בין חריף מאבק צפוי

המר. זבולון והתרבות,
*

ביפן המרכבה טנק
 עולמית תערוכת־צעצועים של המוקד
 טנק־המרכבה של קיט הוא בנירנברג
הישראלי.

 וייצר תיכנן יפאני מיפעל־צעצועים
 הוא הדגם עצמית. להרכבה טנק־מרכבה

 וניתן למקור, בנאמנותו להפליא מדוייק
שעות. כמה בתוך ההרכבה את להשלים

השוקולד עיר - צפת
 בצפת להקים החליט גביש, ישעיהו ״כור״, מנכ״ל

 שבו הקונצרן, של לשוקולד בית־החרושת את
מגרמניה. בעלי־ידע משקיעים ישותפו

- בעירום לשיזוף מועדון
 סגור, כמועדון־חברים שיופעל מכון־בריאות,

 המכון בעירום. ורחצה שיזוף לנרשמים מציע
הארץ. במרכז במלון יפעל


