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בתק״ם המישטרה
 בתק־מ כאחרונה המתנהלת חקירה־סודית

 שביצעו חמורות לעבירות חשדות מעלה
 ההסתבכות בעיקבות ושנודעו בכירים,

התק״ם. של הסינאנסית
 מידע שהתקבל אחרי רבה, תאוצה השבוע קיבלה החקירה

 החג במשך לחדל. לצאת עלול בפרשה המעורבים שאחד
 הקיבוצית בתנועה ביותר הבכירים בדרגים דיונים התנהלו

 ימי־החופשה שני את לנצל יכלו לא מהם וכמה המאוחדת,
 ממלכתיות. דמויות גם שותפו בדיונים למנוחה.

 ובאיזה — אם היתה הסרק על שעמדה השאלה
העניין. בסוד המישטרה את להכניס — שלב

לוושינגטון בית־שמש
 בנסיעתו רבין יצחק יטפל שבהם הנושאים אחד

 של עתידו שאלת יהיה לוושינגטון הקרובה
בבית־שמש. המנועים מיפעל

 ל־ שהמנועים הרי הלביא, של לוחות־הייצור יישמרו אם
 ארצות־ מתוצרת להיות חייבים הראשונים המטוסים 100

הברית.
 יפרשו שהאמריקאים חוששים, במישרר־הביטחון

 שכנראה משום כן, לפני עוד בו ומהשותפות מהפרוייקט
 המיפעל. של סיכויי־ההבראה אפסו

 לבית־ מכת־מוות פירושה האמריקאים פרישת
 להבטיח ינסה רבין כולו. ולפרוייקט שמש

 * של זמני לשיקום ממשלתית התחייבות
המיפעל.

דתי!] סירב סרפיו
 שידור מנע קרפד, מיכאל ״מבט״, עורן*

 הפיגועים מבצעי כי עלה שממנה ידיעה,
 חי־ במיסגרת שוחררו לא ביותר האכזריים

לופי׳־השבויים.
האלק בבלי־התיקשורת הדוברים כל

 על הדגש את השיחרור ביום שמו טרוניים
שוחררו. ביותר האכזריים שהמבצעים כך

 אל צזדל דובר פנה שעות במה כעבור
 שממנה מפורטת, רשימה לו והמציא קרפין
 היה לא בטלוויזיה ששודר המידע כי עלה
להם. שסייעו אנשים רק שוחררו וכי נכון,

מעניין.״ לא ״זה היתה: קרפין תשובת
 למחרת בעיתונים פורסמה הרשימה

היום.

 ישראלים מאחז
לפאריס

 פאריס. את השבוע יציפו ישראלים מאות
 האווירי בסלון השתתפות הרישמי: התירוץ
צרפת. בבירת השנתי

 והחברות מישרדי־הממשלה ישלמו מס־הנסיעות את
בשמן. נוסעים שהם והציבוריות הממשלתיות

לעבודה? נתן
 המדינה, שירות נציב נתן, אברהם של שניסיונו ייתכן

 בתמיכת יזכה בתפקידו, להישאר חרות, על־ידי שמונה
מיפלגת־העבודה.

 ישראל מזכ״ל־ההסתדרות, של קירבתו את עתה מבקש נתן
 בסיום מתפקידו, הדחתו את למנוע זו בדרך ומקווה קיסר,

שלו. תקופת־הכהונה
 מן שלא השערה, הועלתה בתנועת־החרות

 שלו, פינקס־המיפלגה את יחליף נתן כי הנמנע
 בדי בחרות, מחנות שלושה בין שדילג אחרי

בתפקיד. הישארותו את להבטיח

שבת דוחה מחתרת
 להביא גוש־אמונים ראשי של ניסיונותיהם

 היהודית המחתרת חברי של לאלתר לשיחרור
שבת. חילול לידי אותם הביא
 הגוש, מראשי חלק נטלו שבהם דיונים, נערכו החג במשך
 ירושלמיים. דתיים ופוליטיקאים הכיפות חובשי
 בשידול המתפללים עסקו בבירה מכובדים בתי־כנסת בשני

העצורים. לשיחרור להביא חבריהם

תורגמן לדירת פריצות
 בירושלים אלמונים פרצו ימים עשרה תוך

 הניצב של המישטרתית לדירת-השרד פעמיים
תורגמן. אברהם הפורש

 הסופית, לפרישתו עד בשנת־חופש, הנמצא עצמו, תורגמן
האמריקאית. ביבשת מחוף־אל־חוף בסיור בחו״ל, שוהה

בארץ יישאר איבצן
 ג׳וב הפורש, מפכ״ל־המישטרה איבצן, לאריה לסדר הניסיון
 וגוברים, הולכים בקשיים נתקל מישרד־החוץ מטעם בחו״ל
 מישרד־החוץ. עובדי ועד התעקשות בגלל בעיקר
 הולם ג׳וב בדימוס לרב-ניצב מחפשים עתה
אחר.

 לבית הפורץ
האנס השופטת:

תל־אביב? מצפון
 הפורץ כי לגירסה רבה סבירות יש

 של לביתה השבוע השלישי בליל שחדר
המ האנס הוא בן־עיתו הדסה השופטת

תל־אביב. מצפון פורסם
 אשה השופטת, על בסכין איים הפורץ

 ושדד גילה, מכפי צעיר מראה בעלת נאה
תכשיטים. ממנה

 100מ- פחות של במרחק גרה השופטת
האנם. של האחרון הקורבן ממגורי מטר

חיפה־טורס
 את מנצל גוראל, אריה עיריית-חיפה, ראש

 נשיא כסגן שבועיים, לפני שנערכה בחירתו,
 בסיור וממשיך ראשי־עיריות, אירגון של עולמי

באירופה. פמלייתו עם
 מעריב של המוניציפלי בכתב יפגוש הוא ששם ייתכן

 בת במישלחת כחבר לגרמניה שיצא בן־צבי, ראובן בחיפה,
 לה שיש לדיסלדורף, יבואו הם מהעיריה. חברים שישה
 חיפה. עם ערים־תאומות הסכם

 העיריה, של שונות באגודות שונים תפקידים ממלא בן־צבי
הגרמנים. עם הידידות בקרן כמו

 ימים שישה
שנה 18 שד1

 תל־ באוניברסיטת וסטודנטים מרצים פורום קבוצת
 הסטודנטיאליים, השמאל אירגוני עם בשיתוף אביב,
 ששת־הימים מילחמת לפרוץ 18ה־ השנה יום את תציין

 בתהלוכה הלבנון, למילחמת השלישי השנה יום ואת
 ביוני. 5ה־ ביום הקמפוס, בתחומי
 בתל־אביב, המונית הפגנה לארגן מנסים גבול יש בקבוצת

ביוני. 8ה־ במוצאי־שבת,

 תיקשורת משבר
ב,,בור״

 מנכ״ל גביש, לישעיהו לפנות עשוי הכלכליים הכתבים תא
 הכתבים חבריו. בין האפליה שתופסק ולדרוש כור,

 שוטף מידע קבוע באופן מדליפה שכור כך על ממורמרים
 מעיתון־ערב. והשני מעיתון־בוקר אחד בלבד, כתבים לשני

דוברת־כור. שילה, ברחל האשם את תולים הם

גירושץ בתיקי עומס
 בתל־ המחוזי בבית־המישפט בסיכסוכי־אישות הרב העומס
 דווקא מתמחים שאינם מחוזיים, ששופטים לכך גרם אביב,

 אחד שבוע כאלה תיקים עתה שומעים בדיני־אישות,
כבעבר. בחודש, אחד יום תחת בחודש,

אביטן
בשביתת־רעב

 בשבי־ פתח אביטן הרצל אסיר-העולם
 בכלא־ שהושאר כך על במחאה תת־רעב

 שרות־בתי־ נציב הבטחת למרות רמלה,
 לכלא יועבר שהוא סוויסה, רפי הסוהר,

 ״רקפת״ אגף סגירת אחרי בארץ, אחר
ברמלה. השמור
 בבתי־ סוזרו מ״רקפת־ האסירים שאר

 נשלח אנג׳ל שמעיה בארץ. השונים הכלא
 נשלח שמש יעקב ואלו באר-שבע, לכלא
שאטה. לכלא

 בתאי-האיקסים, לבידוד הועבר אביטן
לצום. החליט ובמחאה

בבית־המישפט הסרטן
 הזורים מדעיים, גילויים צפויים בתל־אביב בבית־המישפט

 המישפט הסרטן. ומחלת מוגזם עישון שבין הקשר על אור
 הרע. לשון הוצאת על תביעה הוא העניין יתברר שבו

 נגד מישרד־הבריאות, עובד לשעבר וסטין, ג׳רי שהגיש
 לוקה שוסטין טען רותם מהמישרד. רותם יהודה הפרופסור

המיקצועית. בהבנתו

בשנש עורכי־דין
 עונש גזר לישכת־עורכי־הדין של המישמעתי בית־הדין ׳

 מרמת־גן. ברעם זאב עורך־הדין על שנים לשלוש השעיה
 מחיפה אשל ואליעזר מתל־אביב קליינר ופינחס סגל מנחם

 אחד. כל חודשים לשלושה הושעו
בסוד. נשמרות הורשעו שבהן העבירות

 ר״חברח זנבר
השבדים־

 נגיד־בנק־ישראל, לשעבר זנבר, משה של שמו מוזכר שוב
 שפרש מאז העובדים. בחברת בכיר לתפקיד כמועמד
 הולם תפקיד מצא לא עדיין זנבר המדינה, משירות

לכישוריו.

חדשה שיחק רשת
 להקמת תוכנית מגבשים בענף־המזון גדולים יצרנים כמה

 הגדולות. ברשתות מילחמה שמגמתו חדש, מערך־שיווק
 על הרשתות שכופות הקשים תנאי־האשראי הסיבה:

היצרנים.

בית־בנסת
בתשובה לחוזרים

 מוקם בתשובה לחוזרים מרכזי בית־כנסת
 כאלה בתי-כנסת יוקמו אחריו בירושלים.

בארץ. אחרות חרדיות בערים

לארץ דה־נירו
 לטקס־ יבוא דה-נירו רוברט כוכב-הקולנוע

 שייפתח בירושלים, פסטיבל־הסרטים של הסיום
הבא. בשבוע

בארץ. השני ביקורו זהו

 בגין: מירב
מלאה החלמה

 ראש-הממשלה של נכדתו בגץ, מירב
מה רבה במהירות מחלימה לשעבר,
 כשקפצה בהן שנפגעה הפיסיות פגיעות

 מישפחתה בדירת החמישית מהקומה
שבועות. שלושה לפני בנתניה,
 לביתן מהדן יושבת מדברת, כבר מירב

 תל־ בבית-החולים מאושפזת היא שבו
 לימודיה את משלימה ואפילו השומר,

ללימודי-הבגרות.
 מונע שומר הזמן. כל לידה נמצא חברה

אליה. זרים של גישתם את

צינזרין בן־ציון בעריבת




