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בקרוב מישפטי יועץ
 השבוע, בסוף מארצות־הברית. פרם שימעון של שובו עם

 בעניין לצמרודהמערך צמרת־הליכוד בין מיפגש ייעדו
 יצחק של במקומו לממשלה. המישפסי היועץ של מינויו
הפורש. זמיר

 מנכ״ל לשעבר צ־חנוכר, יוסף העיקרי: המועמד
 פרם, על־ידי נתמך צ׳חנובר מישרד-הביטחון.

למועמדותד. מתנגד אינו שמיר וגם
 יעקב הדתי עורך־הדין הוא שר־המישפטים של מועמדו

 אנגלרד. יצחק של מועמדותו האוצר. מנכ׳׳ל לשעבר נאמן,
 ירדה העברית, באוניברסיטה למישפטים הפקולטה ריקן
 אלי בפרשת מעורבותו בשל יתכן הפרק, מעל הנראה, ככל

קולם.
 מינויים כי קובע הקואליציוני בהסכם סודי נספח

 ויועץ־מישסטי־לממשלה רמטכ״ל מפכ״ל, של
והמערך. הליכוד ראשי בהסכמת מותנה

 יכול חילוקי־דיעות בשל כי סבורים במישרד־המישפטים
 כמועמד־ המישרר, מנכ״ל גבאי, מאיר בתפקיד לזכות
פשרה.

לוי את יפתה שנדר
 את לקנות שוקלים שמיר יצחק של במחנהו

 כיצוע אחרי כי בהבטחה לוי דויד של צייתנותו
 כסגן* אחריותו, לתחום יועברו הסכם־הרוטציה

 כיותר, רגישות סמכויות ראש־ממשלה,
 ראש-הממשלה. ללישכת היום השייכות

 מיקצועיות עצות לקבל יובל הוא כי היא, ההנחה
בן־אלישר. אליהו מאיש־מחנהו,

המתנחלים
בארות יזהמו

 מאזן־הגש־ בגלל כי חוששים המומחים
 מי- על חדש מסוג זיהום מאיים הדל מים

 הביוב בגוש־דן: לשתיה הנשאבים התהום
 המערבית בגדה מההתנחלויות הנשפך
 לים הסמוכות הבארות על איימה כה עד

 כי סכנה מסתמנת כעת סכנת־המלחה.
 ההתנחלויות של הגוברת תפוקת־הביוב

 בקו־ למקורות־המים תחלחל העירוניות
ראש־העין. של האורך

בעבודה מהפכה
 במיפלגח״העבודה: בשיסת־המינוייס דראסטי שינוי

 שינוי על החלטה צפויה הבא, בשבוע המתכנסת בוועידה,
 לכנסת. המועמדים של בחירתם בשיטת

 מהמועמדים שמחצית היא המתגבשת ההצעה
 המחצית במרכז, חשאיות בבחירות ייבחרו
 הגון! יהיה והמרכז במחוזות, ייבחרו השניה

 ברשימה. דיתגם על שיחליט
 ברעם, עוזי הוא לשעוי העיקרי והדשף ההצעה מביא

מתנגד. התק״ם המיפלגה. מזכ׳׳ל

ועידה רוצה לוי
 לשלוח מתכוון לוי, דויד ראש־הממשלה, סגן

 עצומה ועידת־חרות צירי לכל הקרובים בימים
 של הנשיאות ירד קצב, משה לשר הקוראת
השני. המושב את לאלתר לכנס הוועידה,

 כינוס את לדחות הקוראים קולות, גוברים שמיר במחנה
 הרוטציה. לאחר עד השני המושב
בתל־אביב, פאלאס במלון כינוס־תומכים לוי מכנם השבוע

 השני המושב לקיום הקריאה הנראה, ככל תתגבש, ובו
הכרעות. לקבלת מיידית,

 הוועידה, את ולכנס עצמאית מדיניות לנהל מבקש קצב
שמיר. של בכיסו כנתון להיחשב שלא כדי

לשחל יפריע מודעי
 ומשה מודעי יצחק ביז מתיחות נתגלתה שוב

 בקרוב בי האחרון של הודעתו רקע על שחל,
 לצרכן. הדלק מחירי של הורדה צפויה מאוד

 הוזלה על מודעי של וטו הוא דווקא, שצפוי, מה
כזאת.

פרץ על שחור זעם
 בארצות־הברית, השחורה בקהילה מתחוללת סערה

 אמריקאיים. אזרחים שישה של מהארץ גירושם בעיקבות
 מניו״יורק שבאו העבריים, הכושים כת חברי השישה,
 עם מייד שבועות שלושה לפני גורשו אל־על, במטוס

 פרץ. יצחק שר־הפנים של בהוראתו בלוד. נחיתתם
 מקדישה השחורה האמריקאית העיתונות

ראשיות. כותרות לפרשה

 מנע עמיר
מילחמת־דת

 מח■ להרוס עמיר גבי ניצב של הוראתו
 ביהוד, מיסגד חצר בתוך שנבנתה ראה,

מוס בין דתי רקע על התנגשויות מנעה
ביהוד. בית־כנסת למתפללי מיפו למים

 למיב- בצמוד השוכן בית־הכנסת, ועד
 להרחיב החליט בלתי־פעיל, מיסגד של נה

התוס את ובנה למתפללים, השרותים את
 את שביצעו הפועלים המיסגד. בתחום פת

 מעשה לאחר פנו מיפו, ערבים העבודה,
בעי המוסלמי הוועד מזכיר קאבוב, לעבד

 ביהוד, המקומית למועצה מיהר וזה רם,
 כי הסביר הוא הבניה. את להרוס בדרישה

 להקדש השייך בשטח נעשו העובדות
 מקום של חילול הוא המעשה וכי המוסלמי,

מקודש.
 את קיבל רגב, עזריאל המועצה, ראש
ב וזכו התעקשו המתפללים אך עמדתו,

 סגן־ראש־המועצה, של המפתיע גיבויו
 כי איים קאבוב לינק. מרדכי נציג־מפ״ם

 הטיח לינק אך מפגינים, 500 למקום יביא
אלפים!״ עשרת להביא יכול אני ״אז נגדו:

 פעלה וזו במישטרה, התלונן קאבוב
המחראה. נגד בתקיפות מייד

צמח את דוחף נבון
 מאחורי השבוע פעל נבון יצחק שר-החינוך

 כמנהל צמח יוסי הכימאי של למינויו הקלעים
בטלויזיה. מחלקת-התוכניות

 שיבעת כל ייכשלו במיכרז כי קיוו הבימאי של ידידיו
 לא צמח לתפקיד. הדרו לפניו תיפתח ואז — המועמדים

הנוכחי. בסיבוב מועמדותו את הגיש

שרירים שזכר יץ צ
 על שיגנו בעלי-זרוע, לשכור מתכוון להט שלמה

 האשפה את לפנות שהוזמנו הפרטיים הקבלנים
העירונית.

 נהגי־התברואה דובר של הכרזתו אל ברצינות מתייחס הוא
 לפנות קבלן שיגיע ״ברגע שהכריז: בלסי, דויד השובתים,

בכוח." אפילו — אותו נסלק אשפה,

השחורים למען רוק
 בחודש לערוך מתכוונת אפרטהייד נגד ישראלים קבוצת

 בדרום־אפריקח. הקיים הגיזעני המישטר נגד פסטיבל יוני
 מהארץ, ידועי-שם ורוק פוס אמני בו ישתתפו

 כוכבים של לתשובתם בעת מצפים והמארגנים
מחו״ל.

זמורה על חרם
 לעיתונאים הורה דבר ההסתדרותי ביומון ועד״העיתונאים

 אוהד עם מיכסות־עבודה בענייני מגע כל לקיים שלא
ומזכיר־המערכת. סגן־העורך זמורה, '

 להעיר הראוי האיש איני זמורה בי טוען הוועד
 עצמו שהוא מפני נמוכה, תפוקה על לאחרים

 שנגרע מבלי במערכת, מעבודתו שנים נעדר
 ובכללם הנלווים, ומתנאי־שכרו משכת מאומה
לחו״ל. רבות נסיעות

 קומוניסטיות מחוות
למפ״ם

 פעילותם את לאחרונה שהגבירו עסקני-מפ״ם
 החמימה התגובה מן מופתעים הערבי, ברחוב

אנשי־רק״ח. מצד לה זוכים שהם
 שבחים. להם חולק אל־איתיחאד הקומוניסטי הביטאון

בעל־המישמר. המתפרסמים מאמרים מצטט החל ואף

מתארגנים הדוגמנים
 הולכים בארץ והדוגמנים הדוגמניות

באי להתארגן והחליט האמנים, בעיקבות
 עבודה בתנאי יתערבו הם מיקצועי. גוד

 עימם ייכנסו שלא מעסיקים ויחרימו ושכר,
למשא־ומתן.

 הדוגמן הוא החדש האיגוד של המארגן
 תמי הראשונות: המצטרפות פינק. ירון

דונסקי. וקארן מור פינצי בן־עמי,

בחיפה כך
 מתיחות, שוררת בחיפה ניסנאס ואדי בשכונת

 זוגות בץ להפריד ״סך תנועת של נסיונות עקב
הערבית. בשכונת-העוני החיים מעורבים,

 מעורבים זוגות של בתים ״כך" אנשי פקדו לאחרונה
 יהודיות נשים לשרל ובאיומים בפיתויים וניסו בוואדי
 הערביים. בעליהן את לעזוב

 אם בלינץ/ כהנא שליחי על מאיימים בוואדי
לשכונה. לבוא ימשיכו

צור את החרים!
 לא בירושלים לענייני־קליטה תא״הכתבים מחברי איש
 צור. יעקב שר־הקליטה, עם למסיבת״העיתונאים הגיע

 למסיבת־ שהוזמנו בך על מחו הכתבים
 בפיתוי צור עמד לא לק קודם כשיום עיתונאים,

 שהוא על נעלבו העיתונאים בטלוויזיה. והופיע
 ״ כלי-תיקשורת כאל הכתובה לעיתונות מתייחם

בי. סוג

עיתונאי יהיה השוטר
 השרות את עזב באר־שבע, מישטרת רובר אזולאי. עמירם
 המישטרתי הכתב יהיה הוא העיתונות. מיקצוע לטובת
חדשות. העיתון של בדרום

 החסויה האינפורמציה מן מודאגים במישטרה
 גדולות חקירות בעניין שברשותו, הרבה

באיזור. לאחרונה שנוהלו

סיקור ללא הנגב
 השבוע שנערך בנגב, ישובים ראשי 100 של בכינוס

 שער״הנגג האיזורית המועצה ראש חזן, צבי של ביוזמתו
 צור. גיורא הדרומי הטלוויזיה כתב רשות־הדיבור את נטל

 היחידי הכתב הוא כי צור סיפר נרגש בקול
 כתב אין וכי הטלוויזיה, מן לאחרונה שפוטר

 — הנגב רחבי בכל המתרחש לסיקור קבוע
המדינה. של משיטחה כמחצית

 שניאורסון
נדבות מחלק

 אגודת־ פועלי עסקן הלחמי, דויד הרב
 אל לרגל שעבר בשבוע שעלה ישראל,

 שניאור־ מלובאוויץ״) מנחם־מנדל(״הרבי
 חב״ד חסידי של מרבם קיבל בניו׳יורק, סון,

 שיחתם במהלך במינה. מיוחדת תשורה
 50 של שטר מכיסו הלובאוויצ׳ער שלך

 וביקשו לאורחו אותו נתן חדשים, שקלים
בישראל״. לאביונים הכסף את ״לחלק


