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הסברה למיתקפח עזר
 במיתקפת־הסברה, השבוע ייצא וייצמן עזר

הקרובות. הבחירות לקראת ראשון כצעד
 אם רביעי, ביום מוקד בתוכנית הופעה לו מתוכננת
 השישי ביום הבחירות. אחרי עד לחופשה תצא לא התוכנית

 מצעו את יפרט הוא שבו עימו,. ראיונות בצהרונים יופיעו
 יחד. ברשימת עימו שהולכים מי על פרטים ויוסיף

 המיתקסה תתחיל שלאחר־מכן בשבוע
 בעיתונים. וייצמן של הסירסומית

 בקרב רבה לקורת־רוח גרמו חרות במרכז ההצבעה תוצאות
 מהליכוד ירידים אליו פנו השבוע בסוף וייצמן. אנשי

 על יותר רבים פרטים לדעת כדי עימו, להיפגש וביקשו
תנועתו.

שרון נגד המערך
 מרכזי חלק יהיה שרון באריאל אישי מאבק

 זו במיסגרת המערך. של במסע־הבחירות
 בהן מעורב היה ששרק אפלות פרשיות יוזכרו

 שלא מידע ובעיקר י,50ה־ שנות מראשית
במילחמת־הלבנון. חלקו על עדיין פורסב

פחות ליברלים ארבעה
 נציגי עם חרות ראשי שיקיימו בשיחות
 על לוותר מהם ידרשו הם הליברלית, המיפלגה

 הראשונים המקומות 40ב־ מקומות ארבעה
 חרות. לטובת לכנסת,

 והליברלים אולטימטיבית, תהיה הדרישה
מחוסר־ברירה. לה ייכנעו

המצודה מול הפגנה
 קבוצת* תפתח חג-הםםח אחדי מייד

 מדל הבחירות עד רציפה בהפגנה נשים
בתל״אביב. ״מצודת־זאב״

 תחת אחידים שלטים תישאנה הן
שרון.־ לא -רק הסיסמה:

לתל־אביב יעבור נבון
 בבית יפעל המערך של מטה־הבחירות

 בתל־אביב, הירקון ברחוב מיפלגת־העבודה
 גור. מרדכי(-מוטה״) של דרישה על־פי

 קיימות, מחלקות של לחדרים יפלוש המטה אם
 סמוך. לבית־מלון המחלקות יועברו
 בבניין הוא אך יפעל נבון יצחק של מטהו

 חדרים. בשני המיפלגה,
 מומחים מהבאת הפעם ימנע המערך מטה

מחו״ל. ובניית־תדמית ליחסי״ציבור

לאוצרו בר־לב
 שמרדכי בפומבי, השבוע בסוף התבטא בר־לב חיים

 ירכיב המערך אם שר־אוצר, להיות רוצה אינו גור (.מוטה״)
בהחלטיות. זאת לו אמר אף והוא הבאה. הממשלה את

 מאוד מעוניין עצמו שבר־לב מניחים בעבודה
חסר־שיניים. בתיק יסתפק ולא בתפקיד,

מדבר אינו לחד
 בדרום־לבנון, צבא־חדאד של החדש המפקד
עיתונאים של פניות מאות דחה לחד, אנטואן

 הוא אותו. לראיין שביקשו העולם, מרחבי
ישראל. עם תיאום תוך נמוך, פרופיל על שומר
 המליצו צבא־חדאד, עם במגעים הקשורים שונים, גורמים
 עם בקשר יהיה שהוא כדי מקומי, דובר לעצמו ימנה שלחר

העיתונות.

 ברנבע משחנללים
המוסלמי

 שברובע אברהם״ ישיבת..בירכת תלמידי
 שכניהם בתקיפת ממשיכים בירושלים המוסלמי
 כך על מירבית הקפדה תוך הערביים,

 לכלי־התיקשורת. יגיעו לא שפעולותיהם
 ודרשו ישישה אלמנה תקפו הם שעברה בשבת

 אחרים דיירים דירתה. את בלילה בו שתעזוב
 אולצו לישיבה, בסמיכות שנמצא בניין, באותו
שעברה. בשנה כבר בתיהם את לעזוב

חדש קו אץ
 מעריך והמיסלגתי הפוליטי שהמימסד למרות
 ערב־הבחירות, בלבנון חדש לקו ייסוג שצה״ל

בשטח. לכך הכנות שום עדיין אין
 קצרה בהתראה תינתן הפקודה אם שגם מניחים אנשי״צבא

מינימלי. זמן פרק תוך המהלך יתאפשר ביותר.

במיכרז? ראג״ח הסוף
 הנפקת לגבי שני הירהור יש ב״בנק־ישראל״

 בשיטת למדד או לדולר צמודות איגרות־חוב
 הציבור של קטנה היענות הסיבה: המיכרז.

שעבר. בשבוע שהיה מיכרז לאג״ח..גילבוע״,

בתוכניח־סזמייד שינויים
 במיבנה הרחבה באחרונה אישרה תל־אביב עיריית הנהלת

 במרכז שיוקם הליברלית, המיפלגה בניין - לבנוך בית
 איבן־גבירול, הרחובות בין הנמצאת סומייל, גיבעת

 וארלוזורוב. בן־סרוק ז׳בוטינסקי,
 קומות 18 בן בניין־מישרדים תקים ההסתדרות

 לבית רציף בהמשך ארלוזורוב־בן־סרוק, בקרן־הרחובות
הוועד־הפועל.

 סומייל בשכונת המתגוררים שפינוי לכך מודעים בעיריה
מאוד. מסובך יהיה

דחית התנחלות עוד
 בגדה, בקרוב תוקם נוספת דתית התנחלות

 הם המתנחלים לקריית־ארבע. דרומית הפעם
קיצוניים. חרדים

בטלוויזיה בסייר גידעדי
 אלכס איש־הטלוויזיה, הצטרף האחרון החמישי ביום

 פורת, אורי החדש, המנכ״ל שערך לסיור־עבודה גילעדי,
 הוא שגילעדי מניחים, ברשות־השידור הטלוויזיה. בבניין

 של במקומו הטלוויזיה, מנהל לתפקיד פורת של מועמדו
 שלוש חודשים עשרה בעוד שישלים סער, טוביה

בתפקיד. שנות־כהונה
 הרדיו, מנהל וגם יבין חיים גם עתה מוזכרים תפקיד לאותו
לב־ארי. גירעון

מנב״ד ללא הליברלי□
 הודיע בו״גרא, יעקב ״מרכז־הירידים״, מנכ״ל

 את ימלא לא שהוא הליברלית המיפלגה לראשי
 הקדמת בגלל לו, שהוצע המיפלגה מנכ״ל תפקיד

הבחירות.

 ..תדיראך
לבורסה מחוץ

 את שנית בוחנים ״תדיראך קונצרן ראשי
 בבורסה. גדולה בהנפקה לצאת תוכניתם

הציפיות. טל טנתה לא ״אלסינט״ הנפקת הסיבה:

 ממסע התרשם לא וציבור־המשקיעים
 על־ידי שנערך המאסיווי קידום־המכירות

החברה.

 המישטרה:
נמשכת הסערה

 שהסערה, נראה השטח פני שמעל למרות
 אפך השעיית בעיקבות במישטרה שפרצה

 כך. הדברים אין שלמעשה הרי שככה, חפץ,
 מידע אוגרים במישטרה חפץ של תומכיו
 בכירים, קצינים כמה נגד נפץ״ כ״חומר המוגדר

 שביצעו משום ללכת, חייבים ^הם להוכיח כדי
ממש. של עבירות

 במודיעים להיעזר עתה מנסים חפץ של יריביו
 על מידע לאמת כדי התחתון, בעולם

 המרכזית, היחידה של חריגות שיטות־עבודה
 מפקדה. היה שחפץ בתקופה
 שהמועד רמזים נשמעו מישרד־הפנים בצמרת

 בחירות. אחרי יהיה במישטרה לשינויים הנוח
 השונים המחנות עתה מתארגנים זו מסיבה

 ארבעה־חמישה בעוד שיתעצם למאבק,
המפכ״ל. מישרת יהיה ממוקדיו ושאחד חודשים,

יוני מדד יחזו
 עתה עוסקים שונים כלכליים גופים

 לוטות כדי שיטוחרמחקר, בשיבלול במרץ
 שיפורמם יוני, חודש מדד את החודש כמי־

הבחירות. לפני שבוע
 הן ולכן רגדחשיבות, ודא זה מדד
 במידע רב עניץ מגלים המערך והן הליכוד

זד״

 על חדש ספר
בישראל הערבים

 כל על בערבית חדש ספר לאור ייצא בקרוב
 ערבים של הפוליטיים הרעיוניים הזרמים

במדינת־ישראל.
 בגדה אקדמי מוסד על־ידי ימומן שהספר ייתכן

 לעברית זמנית, בו יתורגם, והוא המערבית,
ולאנגלית.

 מצנזר ..הארץ״
השלום סמר את
 סמל את צינזר שוקן, גרשום ״הארץ״, עורך

 במודעה הישראלית־פלסטינית, תנועת־השלום
 סרטאווי עיצאם על־שם הפרם הענקת על

 שחאדה. ורג׳א קינן עמום לסופרים
 מתוכה שהוצא אחרי אלא המודעה, את לפרסם סירב שוקן
 — והפלסטיני הישראלי — המוצלבים הדגלים שני סמל

 למען הישראלית המועצה של הרישמי הסמל שהוא
 של מפורשת הנחיה קיימת ישראלי־פלסטיני. שלום
 זה סמל כי הקובעת זמיר, יצחק לממשלה, המישפטי היועץ

חוקי. הוא
בעבר. פעמים כמה זה סמל פירסם כבר הארץ

 סיפרותי ירחון
בערבית

 עצמאי ירחון*םיםרותי להופיע התחיל בחיפה
 בעברית). ״מואכב״(.,אורות״ בשם בערבית,

 הערבית האינטליגנציה בקרב רב עניין המעוררת החוברת,
 הפלסטינית, המורשת על דגש לשים מתכוונת בארץ,

ממנה. חלק הם בישראל שהערבים

 חקירה
פרידריך נגד

 שונות, קבלות בודקת שרות־המדינה נציבות
 פרידריך, סמי מישרד־הכלכלה, מנכ״ל שהגיש
המישרד. לחשב

אנונימית. תלונה בעיקבות נפתחה החקירה


