
לקריית־ארבע שרים
 מתכוונים הקואליציה אגפי מכד ממשלה שרי

 כדי קריית-ארבע, את מהשבוע החל לפקוד
רוח־המתנחלים את ולעודד הרוחות את להרגיע

שם.
 המחתרת שחשיפת מכך מודאגים בליכוד

 העוברים זרם לעצירת תגרום היהודית
 הכי. בלאו דקיק שהוא בהתנחלויות, להתגורר

 פתיחת ערב הקרוב, ספטמבר שבחודש צופים
 בגדה המתגוררים מיספר יגיע הלימודים, שנת

 המקורית התוכנית בלבד. מתנחלים אלף 37ל־
זו. בתקופה אלף 100 על דיברה

39חרות:
ג ליברלים:

לע״ם:
 פרטי סקר הזמין בחרות הבחירות מטה

 היו אילו קולות־־המצביעים, התפלגות על
בנפרד. רצות הליכוד חטיבות

מחטי ראשי לכל הידועות התוצאות,
 חרות חד־משמעיות: הן בליכוד, בות

 לא ולע״ם 2 הליברלים מנדטים, 39 קיבלה
אחד. מנדט אף קיבלה

 ראשי לשיחות הבסיס הוא זה סקר
 ברשימה המקומות חלוקת על הליכוד

הריאלית.

שוב על1פ פרס״ ״יונייטד
 בכמה באחרונה להתייעץ מרבה פרם שימעון

 בו. בתמיכתם הידועים בכירים, עיתונאים
 לצמצם או למנוע גם נועדה זו יחסים מערכת

 העבודה, מיפלגת ועל עליו שליליים, סירסומים
הבחירות. עד

מדבר אינו חירבאווי
 סולימן השוטר על אסר דובר־המישטרה

 חשיפת בעניין לעיתונות להתראיין חירבאווי
 בגדה. היהודית המחתרת

 ביום המחתרת, של מפיגוע כתוצאה קשה נפצע חירבאווי
בגרה. ראשי־העיריות שלושת של מכוניות מולכדו שבו

תעשיות״ ב.,כלל דאגה
 גורמת תעשיות״ מ״כלל צור צבי של פרישתו

 בקבוצה זה שאגף משום בקונצרן, רבה לדאגה
בולה. ל,,כלל״ והצלחות רווחים שהביא הוא

בקרוב עירעור,הארץ״
 במישפט־הדיבה, ״הארץ״ העיתון עירעור
 יתברר מיזרחי, בצלאל הקבלן נגדו שהגיש

 סיום אחרי מייד העליון בבית־המישפט
פגרת־הקיץ.

 המחוזי בבית־המישפט ניתן מיזרחי לטובת פסק־הדין
 שהופיעה סידרת־כתבות בעיקבות ,1979 ביולי בתל־אביב

 המאורגן הפשע צמרת עם מיזרחי את שקישרו ,1977 בקיץ
בישראל.

580
 ביום הגיע בלבנון צדד׳ל הרוגי מיספר

.580ל־ השבוע השני
 נהרג בניון יוסי שסגן רסני שעתיים

 היתה האחרון, השישי ביום נבטיה, ליד
 ב״יומדצודל״ משודרת להיות אמורה
שקט של ימים .עשרה השם: תחת כתבה

4 4 44 4 4 4 4 . 4 4 44 444441 ■444^ ^41  זמן ואחרי לשדרה, שלא הוחלט בלבנון.
בעיתה. היתה שההחלטה התברר קצר

חפץ את ישפוט חדד
 היתולית, השערה הועלתה הארצי במטה

 חפץ, אסף את לשפוט שיאות היחיד שהניצב
 הוא המישטרה, של המישמעתי בבית־הדין

 בקרוב לפרוש העומד חדד, רחמים ניצב
 חמורות בחקירות הסתבכות, בגלל מהמישטרה

בצסון־הארץ.
 יהיה שאי־אפשר קצר, זמן בתוך יגלה איבצן אריה המפכ׳׳ל

 חוסר בגלל חפץ, בעניין השיפוטי ההליך את לקיים
 יאלץ הוא בית־דין. בהרכב כשופטים לשמש מועמדים

חפץ. להשעיית כלשהו פיתרון למצוא

מסתתר הקבר!
 מראשון־לציון, הגדול הקבלן אצל דירות רוכשי

לאתרו. באחרונה מתקשים שכטר, חיים
 תלונה בעיקבות לתמונה, המישטרה גם תיכנס השבוע
 של כביכול, הונאה, בעניין הקבלן נגד שהוגשה פלילית
״טרייד־אין". בשיטת דירה אצל! שקנו לקוחות,

פלילי לדין גוראל
 יעקב ודוברו, גוראל, אריה חיפה, עירית ראש
 כספי־ציבור הוצאת על פלילי לדין יועמדו בזק,

 בבחירות המערך, של למסע־הבחירות
האחרונות. המוניציפליות

 שמגר מאיר העליון השופט אז, הבחירות ועדת יושב־ראש
 להעמיד המליצה המישטרה פלילית. עבירה שנעברה קבע
 את הצפון מחוז פרקליטות מכינה ועתה השניים, את לדין

כתב־האישום.

בביטוח ח1כ מאבקי
 חברת-הביטוח..עממית״ בין המאבק

 ״חבילות מחירי סביב הגדולות וחברות־הביטוח
 שבו אלים, לקרב קצר זמן בתוך יהפך הביטוח״,

זה. כנגד זה מדהים חומר הצדדים שני ישלמו
 אבניאון, איתן עממית, של מועצת־המנהלים יושב־ראש

במרכז־העימות. יעמוד אושיות, מחברת

חזמת־ירושלים
בבית־המישפט

 האמנים שבין מהבולטים ע׳אבן, פתחי מעזה, פלסטיני צייר
 בגלל על־תנאי מאסר חודשי לשישה נדון הפלסטיניים,

ירושלים. חומת של ציור
 שקרני־השמש החומה, על ואשה גבר צייר הוא

 התובע צבעים. בארבעה בה משתקפים
 הם שקרני־השמש טען, הצבאי בבית-המישפט

הפלסטיני. הדגל ציבעי ארבעת הרכב

יתפטר לא לנדאז
 יתפטר לא לנדאו, עוזי התחבורה, מישרד מנכ״ל

 46 — מקומו על יוותר אלא מתפקידו, כנראה
לכנסת. הליכוד ברשימת —

 הריאליים המקומות באחד להיבחר הצליח לא לנדאו
השביעיות. בשלוש

לחזרות הוחזרה ההצגה
 , קבצנים״, ״שימחת אלוני, ניסים של הצגתו

 של לחזרות הצגות־הרצה שתי אחרי הוחזרה
 לאלוני לאפשר בדי נוספים, שבועות שישה
המחזה. כתיבת את לסיים

חינם פיליה מציע אסיר
 מציע רמלה, בכלא 22 בז אסיר דויד, אליעזר
כספית. תמורה ללא מכיליותיו, אחת את לתרום
 יום יקדישו המקבלת או שהמקבל דורש הוא זאת תמורת

 התנדבותית לפעילות שנים, שלוש במשך בשבוע, אחד
אונס. נפגעות לשיקום באגודה או בבית־אבות באילן,

 חשיש מעשני
לכנסת

 רוצים מתל־אביב צעירים שלושה
 ברשימה לכנסת בבחירות להתמודד

 — חשיש ״עישון הסיסמה תחת חדשה,
חוקי!״

 למעשני המישטרה נטפלת לדעתם,
 במאות נאמד שמיספרם הקלים, הסמים
 מילחמתח כל את להקדיש תחת אלפים,
הקשים. בסמים

 מחשיפה, היוזמים חוששים כרגע
חוקי. אינו חשיש עישון שגם משום

לטאחיל יציאה איסור
 אינה מרמאללה טאוויל רמונדה העיתונאית

מהארץ. לצאת יכולה
 אוסרים ומאז מחו״ל, חודשים חמישה לפני שבה היא

 יציאתה. את השילטונות
בחו״ל. לומדים טאוויל של ילדיה חמשת כל

זמיר רהחרטת ממתינים
 אמור זמיר, יצחק לממשלה, המישפטי היועץ*

 בשלושה החלטתו מהי סופית השבוע להודיע
אצלו. המונחים חשובים תיקים
 איסת־א בתיק שליטא, בני של בעניינו בתיק המדובר
אוזן. אהרון לשר שוחד במתן החשוד חובב, נתן של ובתיק

שוב תועלה הריבית
 בקרוב תועלה הבנקים, של קשיי-הנזילות לנוכח

 משיכות־יתר. על הריבית נוספת פעם
 אחוז. וחצי שלושה של העלאה תהיה השבוע

השניה. ההעלאה צפוייה החודש סוף עד

בספר הכנסת מיזנון
מתכ הפרלמנטריות העוזרות אחת

 המתרחש על ספר בקרוב להוציא וונת
 הכנסת חברי עבודת של הקלעים מאחרי

העשירית.
הבחי לפני עוד להתפרסם עשוי הספר

רב. עניין יעורר והוא רות,

אברנידאל על ספר
 ייצא ואירגונו אבו־נידאל על בעברית חדש ספר

לאור. בקרוב
 עם ארוכה שיחות סידרת ערך מלמן, יוסי העיתונאי מחברו,

 כתיבת לצורך ובחו״ל, בארץ ומודיעין, מישטרה אנשי
הצנזורה. לבדיקת כתב־היד הועבר עתה הספר.

 לתיאטרון בית
הפלסטיני

 חקוואתי״ ״אל הירושלמי הפלסטיני התיאטרון
 שם המזרחית, בירושלים קבע באולם מתמקם

הצגותיו. מרבית את יעלה הוא


