לישיבה הקיצונית ״אור שמח״ .צפויים ערבים
נוספים.
בו בזמן הוגדל פי ארבעה תקציב המחלקה
לקישרי־דת בהסתדרות.

מילחמת קיסר־הכהן
מזכייל ההסתדרות ישראל קיסר לוחם בחייב
מנחם הכהן ,איש סיעת ״העובד הדתי״
בהסתדרות ,במיסגרת תוכניתו להביא דתיים
אורתודוכסיים לתמיכה בהסתדרות ובו.
בבירכת־חג שהוצאה על־ידי המחלקה לקישרי־דת
בהסתדרות נמחק שמה של סיעת ״העובד־הדתי".
קיסר עצמו בשיתוף־פעולה של ראש־המחלקה ,זכריה חמי,
יריב נוסף של הכהן ,פועל לקראת מיפקד של דתיים חברי
מיפלגת־העבודה.

בראש הפרוייקט ,שבו תומך מזכ״ל־המיפלגה,
עוזי ברעם ,יעמוד ח״ב המפד״ל לשעבר ,דויד
גלאם ,כיום חבר מיפלגת־העבודה.

 ,ועדה מדינית
ניצית בעבודה
ראש־הממשלה שימעון פרס התערב בהרכב
רשימת חברי הוועדה המדינית ,שתכין את
המצע המדיני של מיפלגת־העבודה לקראת
ועידת־המיפלגה ,בתחילת . 1986
הוועדה המנופחת כוללת  83חברים ,והיונים
נמצאים בה במיעוט בולט ביותר.
לקראת הוועידה הוקמו יותר מ־ 20ועדות־הכנה .פרם גילה
עניין רק בוועדה המדינית ,ויוני־העבורה חוששים
■,שהתוצאה תהיה נטיה ימנית יותר של המיפלגה בענייני
חוץ וביטחון.

מישרד־הבריאחז
מחרים מגביהי־חזה
הרדקחת המחוזית בתל־־אביב החרימה
באחרונה מבית־־מירקחת גדול בעיר מג־
ביהי-חזה לנשים ,המוכרים בשם המיסחדי
״דלתא בסט׳־.
המוצר ,המיועד להדבקה מתחת לחזה
ולהגבהתו ,זוכה בפופולאריות רבה.
ההחרמה בוצעה על־־פי פיסתרנייר,
שנשאה את השם ״מדינת ישראל״ ,ובה
נאמר שעל־פי סמכות הרוקדות הוחרמו 51
יחידות של המוצר.
בזמן ההחרמה העירה הרוקחת ה
מחוזית שאץ זה יאה לבית-המירקחת
למכור מוצר שכזה.

רם סירב
לטפל במודעי

לחץ כבד הופעל על־ידי דויד אדמון ,יועצו של
השר יצחק מודעי וחבר הוועד-המנהל של
• רשות־השידור ,על כתב הטלוויזיה בארצות־
הברית ,אלימלך רם ,לנצל את קשריו כדי לסדר
למודעי הופעה באחת מתוכניות־היוקרה של
הטלוויזיה האמריקאית.
רם סירב ,בטענה שפעולה כזאת של יחסי־ציבור תערער
באמריקה את מעמדו כעיתונאי בלתי־תלוי.

חייבים
ל״התנחלות טאבה״
צפויה הופעה פרובוקטיבית של ח׳׳כים ושרים
מחרות ב,.התנחלות טאבה״ של צעירי חרות,
י בתום המועד החוקי של ההפגנה.
למפגינים הותר לשהות במקום  36שעות ,מיום השלישי
בערב .אך הם מתכוונים להאריך את שהייתם באופן בלתי־
חוקי ,ולהזעיק אז לדרום בכירים בתנועה.
בדרן זו הם מבקשים למנוע את פינויים בכוח ,ולנצל את
המשא־ומתן לפינוי התנחלות־הדמי כדי להפוך את העניין
לאירוע תיקשורתי דרמאתי.

חוזרים־בתשובה
בחסות ההסתדרות
ערב ״חוזרים־כתשובה״ כחפות ההסתדרות
נערד באחרונה בנס־ציונה ,והכנסותיו היו קודש

כתנא לקמפוס
ההפגנה הסוערת הבאה של מאיר כהנא צפויה
החודש בפתיחת שנת־הלימודים האקדמית.
כהנא מתכוון להפגין מול אחת האוניברסיטות
ולמנוע כניסת סטודנטים ערביים לשטח
הקמפוס.
באותו הזמן מתכננת קבוצת פעילים שלו
פריצה לחדרים במעונות הסטודנטים ,כדי
למנוע מגורים משותפים של סטודנטים יהודיים
וערביים.
עדיין לא ברור מול איזו אוניברסיטה הוא יופיע.

הערביסט עדה בדרגה
רענן כהן ,ראש מחלקת־הערבים של מיפלגת־העבודה,
התקרב באחרונה עד מאוד לעוזי ברעם ,ובמיפלגה רואים
בו יועץ־סתרים ועוזר סמוי של מזכ״ל המיפלגה .לכהן
מתנגדים רבים ,העוקבים בדאגה רבה אחר טיפוסו כלפי
מעלה.

מאחורי גבו מכנים אותו ״שרגא נצר זוטא.״

מועצת
הליברלים ב־86
חילוקי־הדיעות בליברלים יביאו לדחיית סינוס
מועצת-הליברים עד לשנת  . 1986הישיבה
שתוכננה לאמצע חודש אוקטובר נדחתה
למעשה לסוף החודש ,כשלאיש אין כוונה
לקיימה כלל.
בישיבה זו היה אמור יצחק מודעי להביא ,בהצבעת־רוב,
להדחת יריבו.

בינתיים פתחו ״נאמני המיפלגה הליברלית״,
המאיימים בפרישה במיקרה של איחוד עם
חרות ,בהחתמה הקוראת לפיטוריו של צבי רנר
מתפקיד גיזבר־המיפלגה.

מי מחרים בחרות
מקורבי השר דויד לוי נעדרו מישיבת הוועדה המכינה של
ועידת־חרות ,שהתכנסה ביום החמישי שעבר .המדובר
בח״כים מיכה רייסר ויעקב שמאי ,שהיעדרותם התפרשה
בהתנגדותו של לוי לגבי הרכב הוועדה ודרך עבודתה.

חברי־מרכז ,שטילפנו לביתו של שמאי ,שמעו
מילדיו שהוא אינו יכול להשיב למטלפנים .הם
לא ידעו שהוא יצא לשבועיים לחו״ל.

דיבה נגד רק״ח
ח״כ הרשימה המתקדמת לשלום ,מתי פלד ,ועורך העולם
הזה ,אורי אבנרי ,הגישו תביעת־דיבה נגד עיתוני רק״ח,
בעברית ובערבית ,הח״כ מאיר וילנר והפרופסור ישראל
שחק.

על־־פי התביעה מדובר במאמר־השמצה נגד
השניים ,שפורסם ב״זו הדרך״ וב״אל איתיחאד״
ערב הבחירות האחרונות.
התביעה הוגשה באיחור ,משום שלרק״ח ניתנה
אפשרות להתנצל אחרי הבחירות ,אך היא
נמנעה מלעשות זאת.

תביעה נגד ש1פט
אזרח ירושלמי הגיש תביעה לביתרהדין
לשכירות שבבידדמישפט השלום בתל־
אביב נגד נשיא בית־מישפט השלום
בירושלים אהרון שימחה.
התובע ,דייר־מוגן בבית-דירות של
שימחה״ תובע מהשופט שישפץ את הבית
הרעוע.
בסוף חודש אוקטובר צפויה עדותו של
שימחה ,שעל־פי תקנות בית־הדין אינו
חייב בהגשת סתב־־הגנה בכתב.

ספר־שחור
ב״סולל־בונה׳
עובדים צפוניים ב״סולל בונה״ ,החוששים
מפיטורים ,התחילו לאגור חומר על משכורות
בכירי־החברה ועל דרך הניהול הפינאנסי —
הלוקה ,לדעתם — של החברה הקבלנית
ההסתדרותית הגדולה.
לדעתם ,יש ניפוח במחלקות כוח־האדם של החברה ובחברת
זכריה דרוקר ,שלסולל־בונה קשר חוזי איתה.

מעיה שפירא מסוכסך
איש־העסקים מוניה שפירא הסתכסך עם שני
שותפיו במועדון ה״קאנטרי־קלאב״ ברמת־
השרון .הסיכסוך נובע מאי-הסכמה משולשת
על דרך ניהול המועדון המצליח ,שבו חברים
אלפים מתושבי רמת־השרון.
ייתכנו שינויים בהרכב הבעלות.

בית־המיקדש
בבני־ברק
חרדים ירושלמיים קיצוניים מאיימים
״לפוצץ״ תערוכה בבני-ברק ,שבה משוחזר
במדוייק בית־המיקדש ,לצד מיבנים
אחרים בעלי חשיבות היסטורית מתקופת
התנ״ך.
על־פי מתנגדי התערוכה ,המוצגת
בישיבה ,יש בעצם האירוע חילול־השם.
לטענת מצדדי התערוכה ,היא זכתה ב
תמיכת רבנים ידועים.

טרקטור מבוזבז
בחיל־האוויר

צימחונות בהקפאה
המפקח על המחירים הפעיל את סמכות־הפיקוח
שלו גם על חנויות המוכרות דיברי צימחונות,
בעיקבות תלונות של צרכנים כי המחירים בהן
מופרזים ביותר.

״הארץ״ :מי יבוא
אחרי גור!?
מתי גולן ,העורך האחראי של הארץ ,יסיים כנראה את
תפקידו במרוצת  . 1986הוא מבקש להשלים שלוש שנים
בתפקיד.
גולן לא צבר פופולריות בקרב כתבי העיתון ,הדוחים את
שיטותיו ,של ״זבנג וגמרנו״.

קנייתו של טרקטור ,המיישר קרקע בעזרת מיברשות ומים
מותזים ,מעוררת סערת־רוחות באחד מבסיסי חיל״האוויר.

ב״הארץ״ נוקבים בשמות שני מועמדים
אפשריים להחלפת גולן :נחמיה שטרסלר ,העורך
הכלכלי וחביבו התורן של המו״ל הקשיש )(73
גרשום שוקן; וזאב שיך ,פרשנו הצבאי של
העיתון.

הפרשה הובאה לידיעתו של מפקד החיל,
כדוגמה לביזבוז משווע.
מפקד המחנה רב עם רס״ר המחנה בעניין ניקוי
מיגרש־החניה של רכב־הקצינים .אחרי שלא
נמצאו מנקים מתאימים למיגרש ,רכש מפקד־
המחנה טרקטור יקר ,המנקה בכל בוקר את
המישטח ,ושב למחסן עד לבוקר שלמחרת.

לשיף חסר נסיון באירגון ומינהל .בכל שנותיו בהארץ,
מלבד פרק־זמן קצר ,התמסר לכתבות צבאית .גם שטרסלר,
שהוא חדש יחסית בהארץ ,מתמסר רק לתחום הכלכלה.
גם העורך לשעבר ,גירעון סאמט ,מוכן לשוב לתפקיד זה.
כאשר יפנה את כסאו ,יצטרף גולן קרוב לוודאי ל״בית
הלורדים״ של העיתון ,המקיף את המו״ל שוקן .אלה
מתמסרים לכתיבה והבעת ריעות.

בעריכת ב;־ציז; עי טדי;

