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ייעזר שמיר
אירופית באישיות

 מהדלפה מודאגים ראש-הממשלה בלישכת
 שיצחק המסמרת שר-החוץ, מלישכת מכוונת

 בתהליך־השלום, חלק לקחת מבקש שמיר
 מדינה ראש של תיווכו את יבקש ושהוא

ערבית. אישיות עם לפגישה אירופית,

בכהנא התנקשות נסיון
 מגלה, רישמיים לגופים ארצה שהגיע ״ידע

בניו־ כהנא מאיד ברב לפגוע קשר ל־חשף1םס*
׳.מ•־;,̂ 11.1,

 ההתנקשות, את תיכנן מי המידע מן ;יורש11■ ש״•״
שידוע, כמה עד מי. ועל־ידי נחשפה ־*א1•

נעצר. 1.111י ׳.ע&ז
' ^ ש^1.41•

~ ~ " ~ ^יייייי^ ל"
 מנע הרצליה, עיריית ראש נדאו,1? אלי

 לתרום אבו־רביע, מאלים בעיר, ממיסעדן
ל״הוועדיילמעך־החייל״. דולר אלה של סכום
 למען וידיאו מכשיר לרכישת יועד הבסת

ברמת־הגולן. חיילים
 שערך פומבית במסיבה נכח לנדאו
 התרו- על וכששמע לנכי־צה״ל, המיסעדן

ראש* בו. לחזור מאבו־רביע דרש מה,
ה ללישכתו מועבר שהכסף הסביר, העיר

נבו, יוסף הוועד, יושב־־ראש של מנופחת
על־ הובס העבודה, איש נבו, לחיילים. ולא
המוניצי במערכת-הבחירות לנדאו ידי

 אגרסיבי מאבק אחרי האחרונה, פלית
ביותר.

מנע ־או
;״שגן

סוהרי□ כלאו מפגינים
 השישי ביום עצמם שכבלו מפגינים,

 את ומנעו באר־שבע, כלא לשערי בשרשרות
 של גדולה קבוצה הכלא בתוך כלאו פתיחתם,
 לצאת ועמדו מישמרתם את שסיימו סוהרים,

לחופשת־השבת.
 על מחו הכיבוש, הלאה קבוצת־המחאה חברי המפגינים,

 מינהליים עצירים 80מ־ יותר של מישפט ללא מעצרם
הכבושים. השטחים תושבי

 נותנים ״אנחנו המפגינים, הסבירו חינוכי,״ מעשה ״זהו
 מרגישים מה שעה חצי במשך להרגיש הזדמנות לסוהרים

 המישטרה, בהתערבות מישפט." ללא שנכלאו אנשים
 והסוחרים השרשרות נוסרו מכבי־האש, את גם שהזעיקה

לדרכם. ,שוחררו
 כפי מההפגנה, התעלמו אמצעי-התיקשורת

 שרוב העובדה מן שבועיים זה מתעלמים שהם
 באר־שבע לכלא הועברו המינהליים העצירים

 מסעיפי אחד של הפרה שהוא מעשה —
 הכובשת למעצמה אסור שלפיו אמנת־ז׳נווה,

הכבוש. השטח מן תושבים לשיטחה להעביר

 לאישיות יהודי בן
פלסטינית

 בעיקבות לחדל מרצונו שיצא אבו־זיאד, ח׳ליל
 צד את ביטלו אשר השילטונות, עם הסכם

— יהודי לתינוי, אב להיות עומד נגדו, הגירוש

 בפירסומיהם גוש־אמונים אנשי טוענים כך
באנגלית.

 של בתה היא אבו־זיאד, של ההרה אשתו אולה, של אמה
לערבי. שנים עשרות לפני שנישאה בן־הרוש, מרים

תיווך תוסיה־כהן
 הוא תוסיה־כהן שלמה הירושלמי הדין עורך
 חברת־החשמל בין המגעים את ניהל אשר

 בדבר ומישרד-האנרגיה, המיזרח־ירושלמית
 הירדנית לרשת תתחבר שהחברה האפשרות

בגדה. שרותיה מתן את ותרחיב
המיזרח־ירושלמית. החברה את שנים מזה מייצג תוסיה־כהן

אגודה־ש״ס עימות
 הרב במקום בני־ברק, עיריית לראש מקום ממלא מינוי

 האגודה בין מחלוקת מעורר שנפטר, סירוקה שימעון
 במישור התנועות שתי בין לקרע לגרום ועלול וש״ס,

הממלכתי.
 במינויו חד־משמעית תומך שף אליעזר הרב
 פינחסי. רפאל הרב מבני־ברק, ש״ם ח״כ של

 מצעירי־אגודת• אחר, מועמד יש לאגודה
ישראל.

 ממוצע: מאסר
שר עד משנתיים ע

 שהייה נתוני באחרונה בודקת בתי־הסוהר שירות נציבות
 בישראל. בבתי־הכלא אסירים של ממוצעים

 שתי בדרן־־כלל הוא אסירים של ממוצע־שהייה
 למאסר־עולם שנדונו רוצחים שנות־מאסר.

שנים. עשר עד משמונה בדרך־כלל שוהים

 לאסירים הוסטל
בבאר־שבע

 רפי של לפנייתו נענתה באר־שבע עיריית
 זמן ובתיו בתי-הסוהר, שרות נציב סוויסה,

 אסירים לטובת עירוני מיבנה תעמיד היא קצר
שיחרורם. ערב שיקום, בתהליך הנמצאים

 אסירים בעירם שיקלטו לראשי־עיריות, פניה יזם סוויסה
 במיבנה שיחרורם, לפני קצר זמן הנמצאים העיר, בני

 סוציאליים, ועוברים הסוהרים, לצד יתגוררו הם שבו פתוח
 בית־הכלא. של מאלה נוחים בתנאים

 מחפשים ועתה לפניה, נענה ראשון־לציון עיריית ראש גם
מתאים. עירוני מיבנה שם

ב״מעגרר? גם גיזעמת
 המטה — ״מענדד אירגון של בישיבה

 — כהנא במאיר למילחמה הבין־מיפלגתי
 לצרף מס״ם, נציג טולדאנו, שמואל הציע
 ביניהם מגוש־־אמונים, עסקנים למטה

בנימין,קצובר.
 את לצרף הצעה נדחתה ישיבה באותה

 דראושה. עבד־אל-והאב העבודה ח״ב
 נימק המאוחדת הקיבוצית התנועה נציג
 הוא כהנא נגד ש״המאבק בכד הדחייה את

כידיהודיס״. פנימי עניין

 ״ילדי־תימך מישפחזת
מתארגנות

 גדול כינוס בראש-העין להיערך עומד השבוע
 יוצאות־תימן, מישפחות 400 של ראשון

 שנות בתחילת מיסתורי באופן נעלמו שילדיהן
 הורים־ אצל חלקם נתגלו ואחר־כך ,50ה־

מאמצים.
 כבני כיום להיות האמורים נעדרים, 500בכ־ המדובר

35—40.
 עומד האובדים הבנים לאיתור הכינוס מאחורי

 יוסף ראש-העין, של המקומית המועצה ראש
יגאל.

דד לכלא האח״מים שו
 של למכוניות בפריצה שהתמחה מרמת־אליהו, צעיר

 דבר חודשי־מאסר, לארבעה ונדון נשפט וגניבתן, אחמ״ים
 בראשון־לציון. המתגוררים האח״מים את שהרגיע
 בנימין יחד ח״כ של למכוניותיהם פרץ הצעיר

רייסר. מיכה חרות ח״כ בז־אליעזר, (״פואד״)

 מנכ״ל פורת, אורי רשות־השידור מנכ״ל
 עיריית ראש לוי, ברוך מישרד־התחבורה

 ישראל ההסתדרות ומזכ״ל ניצן, מאיר ראשץ
קיסר.

 קיסר של בריכבו שהשאיר האצבעות טביעות
אותו. שהסגירו הן

ש מדוע רינשטיץ פר
 מן התפטר ויינשטיין, ראובן איילון, מרחב מפקד

 מפקד עם לו שהיתה נוקבת אישית שיחה אחרי המישטרה
עמיר. גבי המחוז,

 הארצית היחידה איש לשעבר ויינשטיין,
 אחרי מדיו את לפשוט העדיף לחקירות־הונאה,

 שהוגשו נגדו, שונות שתלונות לו שהתברר
 — ליח״פ בדרך נמצאות שוטרות, על־ידי

המישטרה. של לחקירות־פנים היחידה

 מט״ח בנק
בקול־ישראל

 בירושלים בקול-ישראל מנהל-מחלקה
 מחדרי-התחנה. באחד מט״דד ״בנק חשף

המש כספי את העובדים המית במקום
יתקיים. לדולאתם כורות

לטי העניין את להעביר שלא הוחלט
אחרים. גורמים של פול

לבית־הדץ מעליות
 בקשה השבוע הגישה בהסתדרות ״הרשות־להגנת־הצרכן״

 בחוזה מקפחים תנאים לבטל אחירים לחוזים לבית־הדין
 אחרות לבקשות מצטרפת זו בקשה סל. למעליות השרות

 מעליות, של ושרות התקנה יבוא, לחברות הנוגעות
 זה. לבית־רין הרשות שהגישה
 לטובת חד-צדדי הוא החוזה הרשות, לטענת

 של באינטרסים ופוגע חבתת-המעליות
הדיירים.

ב״אל־אופ״ שינויים
 אי־ גובר ״אל־אום״ האלקטרוניקה בחברת
 הפיתוח. בתתם ההצלחות למתת השקט,

 רצון, מלהשביע רחוק השיווק שמצב מסתבר
 כמה לפני זה בתחום שנעשו והשינויים

 הציפיות. על עונים אינם תדשים
 המלונאים ומישפחת תדיראן בין שותפות היא אל־אוס

פדרמן.

לצמרת קלאמר!
 עודד עוק״הדין של במעמדו ניכר חיזוק צפוי

הוועד־הפועל. של המישפטי המומחה קלאמרו,

שבת מחללי נגד ועד
 חרדים על־ידי המופעל השבת, למען ועד

 כל של מפורט לוח מכין מבני־ברק, קיצוניים
 ומספקים בשבת הפתוחים בארץ, העסקים
 לשר-העבודדד תוגש הרשימה שונים. שרותים
 הבטיח החרדים שלטענת קצב, משה והרווחה,

רישיון. ללא הפועל עסק כל לסגירת לפעול

לנגר את מחפשי□
קדיינר אצר

 למישרד־עורכי־ טלפונית פונים רבים פלסטיניים לקוחות
 סיוע בבקשת לשעבר, חרות ח״ב קליינר, מיכאל של הדין

 זהה שלו התל־אביבי שמיספר־הטלפון מתברר מישפטי.
 נמצא שמישרדה לנגר, פליציה עורכת־הדין של לזה

 מחפשים. הם ושאותה בירושלים,
 טעותם על מעמידם ערבית, דובר שהוא קליינר,
הנכונה. לכתובת הפונים את ושולח

ל!1ג נגד תביעה
 גולן מנחם המפיק נגד תביעה יגיש מיפו ערבי מיסעדן
 כוח של ההסרטה צוות הסיבה: שקל. מיליון של בסכום
 המיסעדן, של למורת־רוחו במיסעדה, יומיים צילם דלתא

 מבלי ועזבו הסט את פירקו ואחר־כן־ משם, וטילפנו שתו
חן. ציון המפיק״בפועל שהבטיח מה את לשלם

ציטדין ב/־ציו; כעריכת




