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1987ב־ הפיצוץ
 פרס: שימעון של נעריו אצל מתגבש חדש תסריט

 ביצוע לאחר עד בשלמותה תתקיים הממשלה
 כאשר ,1987ב- אחר־כך, רק הסכם־הרוטציה.

 מדינית עילה יחפש הוא שר־החוץ, יהיה פרס
 לדעתם, כזה, במיקרה הממשלה. לפירוק נוחה
להסכם. בהתכחשות יואשם לא הוא

מהפיכה חזשש וייצמן
 ספק־ לדבר, באחרונה מרבה וייצמן עזר ללא־תיק השר

 אם בארץ, הפיכה של אפשרות על ספק־ברצינות, בהלצה
המקובלים. לפיתרונות יביא לא הכלכלי המהלך

מיקלט מכין שמיר
 באיזור, המתוכננים המגעים עונת של בשיאה

 בסתיו ישראל־ירדן־אש״ף־ארצות-הברית, של
 לביקור לצאת שמיר יצחק מתכוון הקרוב,

ביפאן. ממלכתי
 ראשי עם אישיים מעימותים להתחמק שר־החוץ מנסה בכך י*

 לחבריו המדיני הסירוב מלאכת את ולהשאיר הממשלה,
בליכוד.

נמל? יממן מי
 לצורכי מימון לקבלת לוחץ לחד אנטואן הגנרל

 כדי בנאקורה, מעגן־הסירות של הרחבתו
מיסחרי. כנמל שישמש

 ממקורות־ההכנסה אחד את סתמה ומצור מצידון הנסיגה
 מן כמכס חייליו שסחטו הכספים — צד״ל של השופעים

הנמלים. בשני שהשתמשו הסוחרים יי

 נגד שלמי מסע
הצעת־החוק -

אנשי־ 56 בחתימת בהול, מיברק־יטלקם
 ראש־ ללישבת הגיע צרפתיים, רוח

יהודים, רבים מהם החותמים, הממשלה.
 הצעת־ההוק נוכח תדהמתם את הביעו

 עם מגעי־שלום האוסרת הממשלתית,
 ב״עקרונות- לדיבריהם, והפוגעת, אש״ף,
 הישראלית.״ הדמוקרטיה של היסוד

 במע• הראשון המהלך הוא זה מיברק
ש הצעת־החוק, נגד עולמית רכת־מחאה

 את העלימו בישראל כלי־התיקשורת רוב
קיומה. עצם

 מהמערך יפרוש הכהן ו
בהסתדרות?

 של הפוליטי המס שכספי לתבוע, עומד הכהן מנחם הרב
 שהוא כפי ישירות, לו ישולמו בהסתדרות הדתי העובד
בוועד־הפועל. לווייני־המערך לשאר משולם
 לפרישת כהכנה מתפרש הכוהן של צעדו

 בעיקבות בהסתדרות, מהמערך הדתי״ ה״עובד
 החברים תנועת להקמת קיסר ישראל של יוזמתו

 המורכבת בהסתדרות, והמסורתיים הדתיים ;
 מוחלט רוב יש זו בתנועה המזכ״ל. של מידידיו
תימן. ליוצאי

ר״ץ־מפ״ם מגעים
 שמבונה מה לאיחוד ומפ״ם ר״ץ בין המגעים
 בקצב נמשכים השמאלי״ הציוני ״המחנה
 ח״ב ובראשם מפ״ם, חברי ערבים מוגבר.
 אותם ייאלץ כזה שאיחוד גורסים ותד, מוחמד
 חברים להיות יוכלו שלא משום לפרוש,

 בהגדרתה. חד־לאומית שהיא במיפלגה
 על לוותר תיאלץ מפ״ם באיחוד: הכרוכה העיקרית הבעיה
 להביא אמורה ר״ץ בעוד האדירים, הכלכליים נכסיה

 תסכים שמפ״ם סיכוי כימעט אין לכן הבוחרים. את לאיחוד
לאיחוד.

 חרות מרכז
בבית־המישפט

 ייערך לבית־המישפט, מרכז־חרות חבר פניית בעיקבות
 אחרי באוגוסט, 4ה־ ראשון, ביום מרכז־התנועה כינוס

 ביתי של פניה דחה שכטרמן, אברהם המרכז, שיושב״ראש
 אחרי מייד ישיבת־מרכז לקיים חרות של הגבוה הדין

להסתדרות. הבחירות
 כמה בעבר פנה שכבר קילצ׳ינסקי, אנדרי הצייר העותר,
 את לחייב גם דורש זה, בעניין לבית־המישפט פעמים

 החוקה על־פי לטענתו, השנה. עוד ועידה לקיים התנועה
 האחרונה והוועידה שנתיים, בכל ועידה לקיים יש

שנים. שש לפני התקיימה

לליברלים דובר מבוקש
 המיפלגה רובר בתפקיד לזכות מבקשים מועמדים עשרות

 באחרונה אישרה שנשיאות־המיפלגה אחרי הליברלית,
התפקיד. של מחדש איוש

 שהיה בר־סער, אלחנן בתפקיד שיזכה נראה
 על והמקובל דובר־המיפלגה, בעבר בבר

כליברלים. השונים המחנות

 נגד קק״ל
הומו־סקסואלים

 לטעת סירבה הקרן־הקיימת־לישראל
סקסואההומו קהילת על-ידי שנתרם יער,
 בארצות־הברית. היהודיים והלסביות לים

 הבינלאומי הקונגרס החליט זה בעיקבות
תרו ולהפנות קק״ל, עם קשר לנתק שלהם

 בין העוסקת, החדשה, ישראל״ ל״קרן מה
בארץ. חריגים באירגונים בתמיכה השאר,

לגליל קאטיזשות
 לישובי שכוונו קאטיושות, של רבים מטולים

 באחרונה אותרו המערבי, והגליל אצבע־הגליל
בדרום־לבנון. רצועת־הביטחון באיזור

,כך״ בכינוס גנרי
 יעל ואשתו זאבי רחבעם(״גנדי״) ),(מיל האלון!

 בחסות שנערך בכינוס במוצאי־שבת נכחו
 שלושים במלאות בבית־שמש, ״בך״ תנועת
הישוב. ליד כהן ומיכל בן־יאיר מאיר לרצח
 במישפט הנאשמים לטובת עדותו אחרי גנרי, הופעת

 לעמדת־מנהיגות להגיע שלו כנסיון מתפרשת המחתרת,
הקיצוני. הימין בקרב

 .מהליך כחלק ״אתרים״, אביבית התל העירונית
 — פיצויים למתן החברה נתבעת שבו מישפטי,

 רישיון לו היה שלא מיזנון לקבלן שמכרה אחרי
מתאים. עירוני
 קנסות, עליו הטילו שפקחי־העיריה אחרי נסגר המקום

בצו. אותו סגר ובית־המישפט

 היאכטות בעדי
מתארגנים

 בתל־אביב המרינה היאכטותבחוף בעלי
 ״אתרים״, וחברת ההנהלה נגד מתארגנים

 היאכטות, בעלי לדעת הנמל. נמצא שבבעלותה
 לחוק. בניגוד דמי-עגינה החברה מהם תובעת
 לבעלי־ הנהלת־המרינה מאפשרת הכספי הסיכסוך בעיקבות
 כי מאשרת שהמישטרה אחרי רק לשיט לצאת היאכטות

כפולים״. חברות ״דמי שמכונה מה שילם אכן היאכטה בעל

 נחקר הדובר י
הדלפה ננר

 הדרומי המחוז דובר אלכסנדרוני, משה
 היחידה ראש בידי נחקר המישטרה, של

 בחשד בנאי, זכריה בתל־אביב, המרכזית
לעיתונאים. אסור מידע הדליף שהוא

הוע דבר, העלתה לא שהחקירה למרות
 ללישכתו שבסמוך מחדרו, אלבסנדרוני בר
 לקומת־הכניסה הדרומי, המחוז מפקד של

הכניסה. לדלת בסמוך מטה-המחוז, בבניין
ב מישפטן אלכסנדרוני, זכה בינתיים

 כתבי־המישטרה של לעידוד השכלתו,
 הראשון ביום שקיימו בפגישה הארץ. מכל

 אותו שמכנים מי את גינו הם השבוע,
כרא אותו והציגו ״שטינקר״, גבו מאחורי

 שאיתם דוברי-המישטרה שלושת בין שון
 הם האחרים השניים בעיות. לכתבים אין
 ועדנה ירושלים, מרחב דובר לוי, רפי

הגליל. מרחב של טריה דוברת שיפר־זיגל,

 - בתק״ם השנחד
נעלמו מיסמכים

 המשך את למישטרה להעביר החליט שהתק״ם אחרי
 החשוד שלו, מאנשי־הכספים אחד כנגד בחשדות הטיפול

 מתן תמורת בלאס, דויד מאיש־העסקים שוחד שקיבל בכך
 דויד שהקדיש הרב הזמן כי החשד, גובר ערבויות, ללא הון

 רבים. מיסמכים של להיעלמותם גרם בתיק לטיפול ליבאי
 צד שכל אחרי שעתה, מניחים לעניין מקורבים

 נגדו השני לצד יש ומה חשוד הוא במה יודע
 לשנות או להשמיד להעלים, עליו יקל —

חשובים. מיסמכים

א״זנברג במקום אריאב
 כבר האווירית, התעשיה מנכ״ל לשעבר אריאב, שלום
 לישראל, החברה של פעיל כיושב־ראש לתפקידו נכנס

 מהתפקיד לשחררו שביקש אייזנברג, שאול של במקומו
 בלבד. מועצת־המנהלים חבר ולהישאר

 כל בקרוב יעברו לשם אסיה, בבית כבר התמקם אריאב
 משתנה בכך שלום. ממיגדל לישראל החברה מישרדי

 בהחברה ירוכזו והן בארץ אייזנברג של ההשקעות מיבנה
לישראל.

 עצמון מנחם מנכ״לים־משותפים, שני אריאב של לצידו
תבורי. ויגאל

 הרפסודיה
באילת הרבגה

 ובית־ בריבה פארק-מים, ועליה ענקית, רפסודה
 פרוייקט זהו אילת. בחוף בקרוב תופעל קפה

 דולר. כמיליון בו שהושקעו מקורי, ישראלי
 תשייט הלבנה״, ״הרפסודיה שתיקרא הדוברה,
בלב־ים.

״אתרים״ את מעקלים
 תובע שבכיבר־אתרים ״סיפארי״ המיסעדה בעל

החברה מכספי דולר אלך 540 של סכום לעקל

עיתתות־מטעם
ברחובות

 גירעון דוברה, של צמוד ובפיקוח עיריית־רחובות, ביוזמת
 אמצע חדש, מקומי שבועון ברחובות מופיע החל ופניק,

 במחיר מודעותיה, את העיריה מפרסמת שבו שמו, השבוע
 שבוע. בכל דולארים מאות

 ראש־ מרואיין הראשון שבגליונו השבועון,
 שבה בתקופה מופיע הרמלך, יחזקאל העיריה,

 עיריה. עובדי 184 לפטר מתכוונים
 הוא לפני־כן חודשים. שלושה לפני לרחובות הגיע ופניק

 נבו. יוסף לשעבר, עיריית־הרצליה ראש של דוברו היה
 במקומונים נבו של עירוניות מודעות פירסם בזמנו

 לנדאו אלי וידיעות־החוף. מיבזק־העיר שלי, הרצליה
 למישטרה פנו מהנושים חלק ההוצאות, את לשלם סירב

 לעיריה הציע עצמו מבקר־המדינה ואילו ולבית־המישפט,
מכיסם. ההוצאות את המובסים מהפוליטיקאים לדרוש

,-ציד,כ בעריכת


