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לוייצמן? הובטח שד מה

 שנחתם הסודי המיסמך על קיימות רבות גייסות
 בעניין העבודה, מיפלגת וראשי וייצמן עזר בין

 למערך. ״יחדי הצטרפות
 אברהם (מיל') שהאלוף הובטח פה" שבעל ״התורה על־פי

 לאומי, לביטחון המועצה מפקר יהיה טמיר (״אברשה״)
 מפ״ס תיפרוש אס גם המערך, ברשימת שיריון לווייצמן מובטח

 לכנסת. המערך של המועמרים סהר וישונה ממנו
 של יוקרתי תפקיר הובטח אונגר רמי לאיש־העסקים

 שמו גרולה. ממשלתית חברה של מועצת־מנהלים יושב־ראש
 באל־על. כזה לתפקיר כמועמר הוזכר כבר

 תתקשה ״יחד״ אם וייצמן, עם להבנה יגיע המערך
 כתוצאה הכספיות התחייבויותיה בכל לעמוד

■ הבחירות. ממערכת

הותקף ליבאי
 הותקף ליבאי, דויד הטרי, העבודה ודב
 בתל־ המחוזי בבית־המישפט השבוע

 ארוך סנגוריה נאום שסיים אחרי אביב,
 האחות ברצח הנאשם חרמון, שימעון על

בלאס. כרמלה
 חרמון, את המייצג ליבאי, הפרופסור

 שמהן טענות הנאום של בסיומו העלה
 חייה אורה על ביקורת של נימה השתמעה
הנרצחת. של המתירני
 בני־ ליבאי את תקפו לאולם מחוץ

 מסויים בשלב בלאם. של מישפחתה
במהלומות. הצעקות שהתחלפו במעט

במטב״ל חדש מועמד
 סגן לכהונת שלישי מועמד של שמו איזכור צפוי

 העומד עברי, דויד האלוף של במקומו הרמטכ״ל,
 דן האלופים של שמותיהם אוזכרו עתה עד לפרוש.
דרורי. ואמיר שומרון

ש״ס נגד ש״ך
 באחרונה הביע עדם, מתומכי ש״ך, אליעזר הרב

 שומרי ספרדים נציגי נגד חד־משמעית עמדה
 המדיניות עמדותיהם בגלל בכנסת, תורה

 שיים שפעילי חצרו, לאנשי אמר הוא הקיצוניות.
בכחש. אותו סובבו
 היא ש״ך־ש״ם למשבר האמיתית שהסיבה נראה,
 אנשי בין קבוע קשר על הרב לחצר שהגיע מידע
 יריבם החב״די, האדמו״ר הלובביציר, וחצר ש״ם

האגודה. אנשי של הוותיק
 לקואליציה. ש״ס את לצרף מהניסיונות נואשו כבר במערר
 ממוצא שכונות פעילי של מישלחת גייסו העבודה מנהיגי

 נידהמו הם פרץ. יצחק ח"כ של ליבו על שדיברו מארוקאי,
 ושהוא האומה, מנהיג את שרון באריאל רואה שהוא לשמוע
 תבוסתן פני על טרפות אוכל לאומי יהודי מעדיף

שומר־מיצוות.

 - מינקובסקי דוח
ביותר סודי

 ראובן של לחקירות־הונאה היחידה בדיקת דוח
 המישטרה אגף בבירכת שנעשתה מינקובסקי,

 שהודלפו אחרי ביותר, לסודי הפך במישרד־הפנים,
קצרים. חלקים ממנו
 פירסומו את למנוע מאמץ כל עושה מישרד־הפנים צמרת
כלשהו. בסיווג סווג לא שהוא למרות הדוח, של המלא

בשער ועידת־חרות
 של מהיר לכינוס חותרים לוי דויד של אנשיו

 יהיה שבהם המוסדות את לבחור בדי ועידת־חרות,
 מוחלט. רוב סגן־ראש־־הממשלה של לאנשיו
 פועלים שמיר, יצחק הממשלה, ראש של אנשיו
 ישיבת לכינוס מתנגד אף שמיר ועידה. קיום למנוע

 שהוא מפני הבחירות, בתוצאות שתדון המרכז,
מחנהו. תומכי בקרב מסחף חושש

במפד״ל דריעגון חוג
 ביוזמתו לריענון, החוג חדש, חוג מתארגן במפד״ל

 דוגל החוג הצעירים. סיעת איש בן־מאיר יהודה של
 המקורב הדתי־ימני, מהזרם המפד״ל בניתוק
לליכוד!

 סיעת איש מלמד, ואברהם בן־מאיר בין שיתוף־פעולה צפוי
למיפנה.

 תהיה הקבוצה של הראשונות הפעולות אחת
 הביתה לשוב אבוחצירא לאהרץ פומבית קריאה

המפד״ל. בהנהגת מרכזי מקום ולתפוס
רובין. בן־ציון עם נוצרו כבר זה בנושא ראשונים מגעים

ביתרות נוסף צימצזם
 של מטבע־החוץ שיתרות מעריכים, בנקאים
 חודשי משני פחות של גודל בסדר כיום הם ישראל

 של יתרות היה בנק־ישראל של האדום הקו יבוא.
יבוא. חודשי שלושה

 המשק של התימרון ביכולת דרמאתית הרעה דבר, של פירושו
הקרובים. בחודשים הישראלי

מתעניין ניר
 שימעון של הבחירות מטה את שניהל ניר עמירם

באוני אסטרטגיים ללימודים למרכז ושב פרם
 לו שיוצע בתפקיד עניין מגלה תל־אביב, ברסיטת
 ירכיב פרם שימעון אם ראש־הממשלה, בלישכת

הממשלה. את
 שיציג ממנו וביקש הצעיר, הדור פעיל כהן, למשה פנה ניר

מועמדותו. את רישמי באופן

 התארגנות
הצעיר בהשומר

 אדום אור הדליקה בתל־מונד בית־הכלא ליד הח״כים תקיפת
 התארגנות ליזום החליטו מהם כמה הצעיר. השומר פעילי בין

 מאיר אנשי מפגינים שבו מקום לכל במאורגן ולצאת נגדית,
כהנא.

 להקמת קראה בבר לשלום המתקדמת הרשימה
 הדמוקרטיות המיפלגות לכל משותף הגנה אירגון

הקיבוציות. והתנועות

 דיבר! מר■ על
ולואיס פרס

 ויושב־ לואיס, סם האמריקאי, השגריר בין שהפגישה למרות
 השישי ביום נערכה פרס, שימעון העבודה, מיפלגת ראש

 נדונו אחרים, אורחים לעיני בתל־אביב, הילטון מלון בבריכת
 היה הפומבי מקום־הפגישה ביותר. רציניים עניינים בשיחה

השניים. בין ביותר חשובה לשיחה כסות
 כדי וחסוי, סודי במקום תיעו־ר לא שהפגישה העדיף לואיס

הליכוד. וממשלת השגרירות בין ליריבות לגרום שלא
 עם אחרת, חשובה פגישה פרס ניהל השבוע הראשון ביום
 נערכה זו פגישה גם בירושלים. הילטון במלון לורינץ, שלמה
 העולם עורך כי כשהבחינו המלון. של בלובי רב, קהל לעיני
 מקום. להחליף מיהרו הם להם, בסמוך יושב הזה

הפוליטיקאים, בין הסגורות הפגישות כי נראה

ישראלים מטפים
בביירות

 בביירות מאוד מבוקש ישראלי מוצר
 אחת מטפי־ביבוי־יאיט. הוא אלה בימים

 מתכוונת המוצר את המשווקות החברות
 שדד משום קפריסין, דדך בים, להעבירו

 להעבירה שייקשה גדולה בכמות מדובר
היבשה. בדרך

 לצורכי הן של.״דך, המלונות ברשת הנערכות
 נערכות באמת החשובות והפגישות יחסי־ציבור,

 כשהן ״הילטוך, מלונות של הציבוריים בשטחים
כפגישות־אקראי. מוסוות

לתחיה? קמה רפ״י
 שובל זלמן הורביץ, שיגאל חוששים, מפא״י ותיקי

 למיפלגת כחטיבה להצטרף עומדי ואנשיהם
ההיסטורית. רס״י את למעשה ולחדש העבודה,

 שימעון מצד הורביץ זוכה שבו המיוחד היחס הוא לחשש הרקע
פרס.

 ערביסטים סיור
בלבנון

 לענייני כתבים של ביקור השבוע מארגן צה״ל
 ,! הכתבים ייפגשו במיסגרתו לבנון. בדרום ערבים

לבנון. דרום צבא — צד״ל צמרת עם
 של צבאו על חיוביות כתבות של גל צפוי הביקור בעיקבות

לחאד. אנטואן

 נגד דתיים
״מיזרע

 להסרת עתה פועלים דתיים עסקנים
הארץ, ברחבי המוצבים פירמומת, שילטי

 של הבלתי־בשרים הנקניקים מיפעל •טל
 קותלי־ מצולמים בשלטים מיזרע. קיבוץ

לחמניה. בתוך חזיר
 יטב־ דאשי־עיריות על מופעל הלחין

דדטלטים. מוצבים שיטחן

לשפיים ״אנריטך״
 את בקיבוץ לקיים אישרה בשפיים אסיפת־חברים

 הישגיי־י תערוכת — ״אגריטך״ של הבאה התערוכה
החקלאות.

 שבגני־ הירידים במרכז התערוכה מתקיימת היתה עתה עד
 בין מישפטי סיכסוך פרץ באחרונה בתל־אביב. התערוכה

 בר־גרא, יעקב הירידים. מרכז ומנכ״ל התערוכה מארגני
 האפשרות הקיבוצית התעשייה באיגוד נשקלת כר ובעיקבות

 עבודת אחרי בקיבוץ, התערוכה את ולקיים מבר־גרא, להיפרד
יסודית. הכנה

ביח״פ חילופים
 לחקירות־פנים היחידה — ביח״פ פרסונאליים שינויים צפויים
 שסרחו. מישטרה אנשי בחקירת העוסקת הארצי, במטה
 בקרוב תועבר ויינשטוק, בלה היחידה, ראש

מתפקידה.
 רגישות פרשיות בכמה היחידה טיפלה באחרונה
בכירים. בקציני־מישטרה הקשורות

תסריטאי שאודי
 סרט לצלם מילצ׳ן ארנון המפיק של היוזמה מאחורי

 לוס־אנג׳לם, אולימפיאדת גיבור לואיס קרל בהשתתפות
 הוא באנגליה האחרונה בשהותו שאולי. רפי המיסעדן מסתתר

לככב. לואיס התבקש שבו לסרט תסריט כתב

 ״חברת ער דיון
העובדים״

 על מקיף דיון מאוד בקרוב תקיים רזברת־העובדים מינהלת
הכלכלי. הענק של מחדש לאירגון מתוכנית כחלק החברה,

 לאגודה מחשב
האזרח לזכויות

 לקבלת משא־ומתן מנהלת האזרח לזכויות האגודה
 המחשב ידועה. מחברת־מחשבים חינם מחשב

 כרטסת לניהול תמלילים, לעיבוד לאגודה נחוץ
ארכיוני. חומר ולריכוז
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