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 מבקש פרס
חדשים מינויים

 שתוצאותיהם סיקו־י־הבחירות, מאחורי
 ראש־הממשלה, של מלישכתו מודלפות

 לגרום פרם שימעון של מגמה מסתתרת
 האחדות בממשלת משרי־המערד כמה להחלפת

 תבוא לחילופים שהיוזמה הוא הרעיון הלאומית.
 המיפלגה. מוסדות מתוך

 בו אישית תמיכה בין המבחינים סקרים על מתבסס פרס
 שתי בין פער יש כיום, במיפלגת־העבודה. ותמיכה

המיפלגה. לרעת ההצבעות
 שלו שצוות־השרים הממשלה ראש רומז פרטיות בשיחות

 העויינת באווירה לשינוי לתרום יכול אינו ממיפלגתו
במיפלגה. יותר גדולה ציבורית תמיכה ולגיוס להעבודה

ר - פרץ סבסטיה סג

 הבכיר שהיא'השותף הממשלה, על מאוד מקובל צור
בצים.

 הפילו המורמונים
האדמרר את למישבב

 כי טוען, כדורי אליהו בשם ירושלמי מקובל
 מרכז בניית בשל באחרונה חלה מגור האדמו״ר

ירושלים. בתוך המורמונים
 טענה העלה מאגודת־ישראל, שפירא אברהם בכנסת, נציגו

המרכז. בניית להפסקת להביא מאבק־החרדים במיסגרת זו

 בנתב״ג צלמים
יוק!

 להיכנס מורשים אינם עיתונות צלמי
 בנמל-התעוסח הנכנסים הנוסעים לאולם

 חדר־האח״מים. לתחום רק אלא ״בן־גוריוץ״
 על החליטה רשות־שדות־התעופה הנהלת

הנכ הנוסעים באולם התקרית אחרי כך
 את קידמו ״חדשות״ אנשי כאשר נסים,
 אברהם שר־התיירות, של פניו

אבל. בזר שריר (״אברש׳דד)

ידבר שרון
 פיו את לפתוח מתכוון שרון אריאל השר

 ממשלת התנהגות הריגול, פרשת בעניין
איתן. רפי(״המסריח״) ידידו והפקרת ישראל

למזרמונים יחסי־צימר

 מפייס לאומי
הדתיים את

 החרדית בעיתונות ענק מודעות מפרסם לאומי בנק
 למנוע מאמציו כל את מפרט הוא שבהן בארצות־הברית,

 בטבריה. חמת גני במלח צדיקים בקיברי פגיעה
 מיכתבי הבנק השיג הפיוס מיבצע במיסגרת

 את שאישרו ידועי־שם, רבנים של המלצה
במודעות. הנאמר

ל׳ בשיכון סיכסוכי־מיס
 בתלונה וסופו בדליי־מים שתחילתו סיכסוך־שכנים,

 בצפון למד בשיכון לשיחת־היום הפר רמת־גן, במישטרת
תל־אביב.

 ששיחקו ילדים, שלושה על מים שפכה מקומית רוקחת
 ילר שלה. בית־המירקחת של לחלוךהראווה סמוך בכדור

 בית־ לתוך מים ושפך מביתו, דלי להביא מיהר אחד
 הופיע ואז לתפסו, כדי אחריו רצה הרוקחת המירקחת.

 בעדה. ועצר הילד של אביו
 הוא האב תקיפה. על האב נגד תלונה הגישה הרוקחת

 — אל״ף מראשי והיה פרטית, בחברה בכיר מנכ״ל
 מיפלגת־ לצד שפעלה עמותה — פרס למען אזרחים
האחרונה. הבחירות במערכת העבודה

,,ב״בויאר שבור טלפון
 בויאר הירושלמית התיכונית בפנימיה לתלמידים הורים

 בעניין מפניותיהם מתעלמת שההנהלה כר על מתלוננים
 בטלפונים מטפלים אין השאר, בין במוסד. ליקויים

 שהתלמידים רבים ימים וזה שהתקלקלו, הציבוריים
 לבתיהם. להתקשר כדי בית־הספר מתחומי לצאת חייבים

 בעת מחדל על תלונה היתה שעבר בחודש
 תלמידות שתי כאשר בית־הספר, של טיול

בכך. הבחינו שהמלווים מבלי דרכן, את איבדו

 השתתף ש״ס, תנועת מנהיג פרץ, יצחק הרב
 הבלתי־חוקית בהתנחלות פעיל באופן

כתלמיד־חכם. שנים, עשר לפני בסבסטיה
 להוכיח כדי גוש־אמונים, אנשי השבוע שלפו זה מידע

 ארץ־ישראל־ תומכי־רעיון במקורם הם ש״ס שראשי
 דבקותם אצלם גברה לממשלה משנכנסו אר השלמה,

הארץ. בשלמות תמיכתם על בכיסא

 הלחיץ שידורי
הופסקו

הו סורת, אורי השידוד, רשות מנב״ל
 למהדורות הלוויץ שידורי את להפסיק רה

 פירושו בעיות־תקציב. בגלל החדשות,
חיים שידורים העברת הפסקת דבר: של

מחדל.

תגר בחוג פרס

 מגדולי אחד של שרותי־יחסי־הציבור את שכרו המורמונים
 את הישראלי הציבור לפני להביא כדי בארץ, המישרדים

 החשש ולהרגעת בירושלים המרכז להקמת הסבריהם
כך. בעיקבות מיסיון לפעילות

ליחסי־ציבור מ״דבר״
 מערכת מרכז לשעבר פריאל, יוסף(״יוסי״)

 תשלום ללא לחופשה השבוע יצא ״דבר״,
 ליחסי-ציבור עצמאי מישרד ופתח מעיתונו,
ופירסום.

לצמרת. קידום לו וניבאו בדבר, 2 מס' בעבר היה פריאל

ל״מכבי״ חדשה תדמית
 חדשה, הסברית במיתקפה יוצאים מכבי חולים קופת ראשי

 שרותים ישכרו כך לשם בדעת״הקהל. מהשפל לחלצם כדי
 שטיפלו לשעבר, ועיתונאים אנשי־יחסי״ציבור של

שונות. מזוויות מכבי בפרשת האחרונים בחודשים

ג״ בשטח דתי מיצפה
 סמוך גקודת-מיצפה, הקימו ירושלמיים חרדים
 לתורמים לרגל עליה אתר שתהיה ג׳י, לשטח
מחו״ל. חרדים
 מעשי את לראות כדי למקום יובאו האורחים

 לעדה תרומה להרים ויתבקשו שם, הארכיאולוגים
 למניעת במאבקים להמשיך תוכל שזו כדי הירושלמית,

בעיר־דויד. החפירות המשך
 הר־הבית, מפגיני יומן בארצות־הברית לאור יצא בינתיים
 מהפגנות צילומים בספר משי־זהב. וצבי יהודה שכתבו

ירושלים. מישטרת על־ידי האלים ומפינוין רישיון ללא

הכוונת עד ה יוסק
 הצבעותיו מאופן המאוכזבים שמיר, יצחק של אנשיו

 כבר שפירא, יוסף(״יוסק׳ה״) ממורשה, השר של בממשלה
 יתמנה כאשר הרוטציה. ביצוע עם ממנו להיפרע החליטו

 דרוקמן חיים שהח״כ ידרשו הם כראש־ממשלה, שמיר
 מטעם לממשלה שנכנס ששר ייתכן לא ״כי אותו, יחליף
המערך.״ עם שיטתי באופן יצביע שלנו, הגוש

 לפני בקרוב יופיע פרס שימעון ראש־הממשלה
 — דבוטינסקי תנועת ותיקי — ״תגר״ חוג

בתל־אביב. במלון..דיפלומט״
 טלפונית, אותו הזמין בחוג, חבר שהוא שיף, חיים המלונאי

שעה. חצי בתוך בחיוב נענה ולתדהמתו

חרות לוותיקי שיו־יון
 ההתמודדות החלה כבר הקלעים מאחורי

 הבא, למרכז השיריון מיכסת על זאב״ ב״מצודת
 ועידת-חרות, צירי מבין ייבחרו שחבריו

ינואר. בחודש שתתקיים
 באמצעות למרכז להגיע יצליחו שלא החוששים הוותיקים,
 למרכז שיבוץ כללי עתה כבר לקבוע מבקשים הוועידה,

להיבחר. יזכו שלא למי גם החדש

השבוע יכריע צור
 אליו שהיפנה הצעה לגבי השבוע יכריע צור צבי(״צ׳רה״)

 לקחת היא ההצעה לישראל. החברה יו״ר אריאב, שלום
צי□. של פעיל יו״ר־מועצת־מנהלים תפקיד את עצמו על
 שבה בחברה, התפקיד את צור יקבל אם

 לוותר ייאלץ הוא הבכיר, השותף היא הממשלה
״בזה״. של פעיל בירד תפקידו על

ל,,כלל״ מאיר
 ממיפעל באחרונה שפרש מאיר, עקיבא

 בקונצרן,.כלל״, ישתלב אופ״, ״אל האלקטרוניקה
 לחטיבת להביאו הניסיון שנכשל אחרי

״כור״. ההסתדרותי בקונצרן האלקטרוניקה

דקונסורטיום רווחים
 שרותי המספקת חברה — החזקות קונסורטיום

 אחרי תקציבה, את איזנה — אלקטרונית תיקשורת
 ניכר. שנתי הפסד על הצביע הוא יולי שבחודש

 ניהול את לידיה לקחה חודשים כמה לפני לשינוי: הגורם
יישום. חברת קונסורטיום

ציוני לכינוס ווטרים
 העולמי לכינוס הליברלית המיפלגה נציגי שני
 באמצע שיערך הכלליים, הציונים איגוד של

 איגוד אנשי הם בארצות־הברית, החודש
 שהרבני. ויהודה רנר צבי הליברלי: העובדים

אנגלית. דוברים אינם שניהם

תדמית משנה הגוש
 יש הדתיות, במיפלגות כמו בדיוק גוש־אמונים, בחוגי
 ראשי־הגוש בקרב בממשלה. הליכוד של מתיפקודו אכזבה

 הטונים את למתן יש שלפיה חדשה, טאקטיקה מתגבשת
 את לגייס כדי העצני, אליקים של מבית־מידרשו הגבוהים,

 המערך בשורות למטרותיהם האפשרית התמיכה מירב
 מאחוריהם מתייצבים והימין שהליכוד בהנחה דווקא,
ממילא.

 הן עיניהם את נושאים הם שאליהן הראשונות הכתובות
 נחמקין. ואריק רבין יצחק של הלשכות
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הח״ב על מחפה צה״ל
 קצץ לשיחוד חשד של מחפירה פרשה

 מיל־ במהלך איש-מילואים על-ידי בצה״ל
 מאיש-המילואים למנוע בדי חמת־הלבנץ,

 על-ידי מושתקת בנבטיה, לשרות יציאה
בצה״ל. בכירים גורמים

לכנ שנה כעבור נבחר איש-המילואים
 קצין של מלא תצהיר נמסר ולצה״ל סת,

 מקובדעבודה — השוחד את שקיבל צודל
 בתוך המילואים איש השארת תמורת

ישראל. שטח
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