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 את מחלקים
הקרנות שר

 עם לשותפויות להיכנס ינסו פרטיים כרוקרים
 קרנות־־הנאמנות לקניית בחדל, גדולות הכרות

 ייאלצו שהבנקים יתברר אם הבנקאיות,
למוכרן.

הנגידות רוצה ש״ס
 דוח פירסום אחרי הראשונות ביטעות כבר

 מעיינים הפוליטיקאים כל בעוד ועדת־בייסקי,
 אחרי לחפש בש׳׳ם התחילו עב־הכרם, בספר

 שתתפנה הנגיד, למישרת משלהם מועמד
בבנק־ישראל.

פרקליט רלא שנה
 המינהלי למעצרו שנה מלאה השבוע

המו בידי ,24ה־ בן אל־נג׳אר, אחמד של
 להיפגש לו הותר טרם אך הצבאי, דיעין

בני־מישפחתו. עם או פרקליטו עם
 אותו זיהו מרמאללה בני־מישפחתו

ב ששודרה בכתבת-טלוויזיה, כשהוצג
 שהוא נאמר אד שעברה. השנה של פסח

 ל״כוח השייכת ספינה על בלב-ים, נשבה
 בני-המישפחה כשפנו אך הפת׳׳ח. של ״17

 שהוא וכל מכל אלה הכחישו לשילטונות,
 כש־ שנה, חצי אחרי רק בידיהם. נמצא
 של בעתירה צמל לאה עורכת־הדין פנתה

 המדינה הודתה לבג״ץ, קורפוס״ ״הביאם
בידיה. עצור שהוא

 שאין בנימוק לראותו, הותר לא לצמל
המאו עורכי־הדין ברשימת מופיע שמה
צב בבתי-דין כפניגורים לשמש שרים
פרק לו למצוא ביקשה המישפחה איים.

פנ אליהם רבים, עורכי־דין אך אחר, ליט
 באותה מופיע שמם אם כלל ידעו לא תה,

 פרקליט כשנמצא גם לא. או רשימה
 עצמון, מתי הירושלמי עורך־הדין מתאים,

בלקוחו. לפגוש מצליח הוא אין

בתעבורה - השוחד
 בה שמדובר המישפטי השוחד פרשת

 לתעבורה לבית-המישפט מתייחסת לאחרונה
בתל־אביב.

 למידע המקור אם עדיין יודעים החוקרים אץ זה בשלב
ברצינות. לעניין להתייחם יש ואם דיו. מהימן הוא

יחזור גזר־אריה
 לענייני לשעבר היועץ גור-אריה, בנימץ
 אחרי למישרתו, לשוב בנראה ייקרא ערבים,

הרוטציה.
 יצחק ישים בכך כי חוששים וייצמן עזר של בלישכתו

 בין הוגנים יחסים לבנות לנסיונותיהם קץ שמיר
הערביים. לאזרחים השילטונות

 היחס שינוי
בנתב״ג לערבים

 היחס את לשנות כדי פועל נשיא־המדינה
בן־גוריון. בנמל-התעופה ערביים לנוסעים

 לאזרחים משפיל יחס על תלונות הגיעו הרצוג חיים אל
 לנוסעים מאשר לגמרי שזנה אליהם שהיחס הערביים,

 בכניסה ממכוניותיהם הנוסעים הוצאת למשל: אחרים.
 השמיים לכיפת מתחת בדיקות לשם נמל־התעופה, לשטח
 בבית־הנתיבות חיפושים של גסה צורה וכן ובשרב. בגשם

ולבאים. ליוצאים
 בכתב, הסבר לנוסע יימסר החיפוש בעת התיקונים: אחד
לו. הנגרמת אי־הנעימות על התנצלות ובו

מילחמת־ביטנח עוד
 אליהו, שלמה בין נוסך מרעיש עימות צפוי

 ויוסי ״אליהו״, חברת־הביטוח של הבעלים
״הפניקס״. מבעלי חכמי,
 מידי הפניקס ממניות אחוז 25 לאחרונה רכש אליהו

השקעות. דיסקונט

ירוק ל1גב יש
 כעת מפנים מילחמת־הלבנון. נגד שפעלו גבול. יש אנשי
 עצומה, על בהחתמה פותחים הם הירוק. הקו אל מבטם

 אותם. לפטור ולשר־הביטחון לראש־הממשלה הקוראת
 ודיכוי כיבוש בפעולות מהשתתפות מילואים, כחיילי

בשטחים.

 - להפצצה העילה
פלילי? סיבסון־

אומרות, המערבית בברלין שמועות
שבו לפני בעיר בדיסקוטק הפיצוץ כי

 אמריקאיים חיילים שני נהרגו שבו עיים,
 אלא נגרם לא בלוב, להפצצה עילה ושהיה

רגיל. פלילי סיכםוך של רקע על
 כתחנה המקום שימש השמועה, לפי

ו מסויימת, כנופיה בידי סמים למימכר
 במיסגרת מתחרה, כנופיה על־ידי הותקף
 נפתח אף העיר במישטרת מקומי. מאבק

 אחרי בחיפזון שנסגר בעניין, תיק־חקירה
בינלאומית. משמעות קיבל שהפיצוץ

נזפ״ס גוסח התררצצחז
 מפ״ם, ביטאון המישמר״, ״על על כועסים בר״ץ

לאחרונה. מהם מתעלם שהוא וטוענים
 בפתח־תיקווה היכל קולנוע ליד ההפגנות על בדיווחיו

 אך צבן, יאיר מפ״ם ח׳־כ של נוכחותו את היומון הזכיר
 לא גם הוא אלוני: שולמית ואת שריד יוסי את שכח
 שניצחה בחזית מר״ץ סטודנטים של השתתפותם על דיווח

 חיפה. באוניברסיטת בבחירות
 מישהו במפ״ס אין אם תוהים ר״ץ אנשי

 שתי בין מערך הקמת לטרפד המנסה
המיפלגות.

הפיחותים? יחזרו
 למישרד־ ניסים משה של המפתיעה כניסתו עם

 שיטת לתחיה תקום כלכלנים, סבורים האוצר,
 הפקידות תומכת שבה הזוחלים, הפיחותים

במישרד. הבכירה
 מטעמי הפיחותים לחידוש התנגד מודעי יצחק
אישית. יוקרה

הבאים המשברים
 רב עניין שיספק צפוי, משבר ועוד

בפירוק יאיימו וש״ם האגודה לפוליטיקאים:
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 בגלל אחד, ביום הופעתו את יקדים

 בתל־ למכירה מצוי ויהיה הפסח. חג
 השני. היום של הערב בשעות אביב

השלי היום ולמחרת, באפריל, 28ה־
הארץ. רחבי בכל באפריל. 29ה־ שי.

 אכסניה להקים ל״יד-בן־צבי״ יותר אם הממשלה
 הנימוק בירושלים. העתיקה בעיר לבני־נוער

 בלתי־־צנוע בלבוש שצעירים ייתכן לא שלהם:
הכותל. אל הצופה במקום ייראו

רחסויווז חיסיון אין
 על־ידי הטלוויזיה תוכניות במימון ניכרת ירידה צפויה

לתוכניות. מיסחריות חברות של חסות מתן
 לתדהמה גרם השבוע, •טפורסם דעת־קהל, סקר
 השימוש כי התברר המפרסמים: בין

 המירקע על המופיעות בשיקופיות־החסות,
יעיל. אינו ואחריה, התוכנית לפני

13 בת דוברת
 ילדותי כשקול זעמו נדהמים עיתונאים

 סביר, אורי של בלישכתו לטלפון השיב
תיקשורת. לענייני ראש־הממשלה יועץ

הרא היום כל במשך השיבה לטלפון
 סביר, מיה דוח־בייסקי, פירסום יום שון,
 הקטנה מיה סביר. אורי של 13ה־ בת בתו

 על הכועסים לעיתונאים ידעה.לענות לא
 ״אבא היה: שאמרה וכל דחופות, שאלות
מאוחר.״ יותר יחזור יצא, הוא איננו,

בערבית שמר דן
 על המנוח עומר ח של מאמריו סידרת

 שנתיים לפני שהופיעה בישראל, הפאשיזם
 ותופיע לערבית תורגמה הזה״, ב״העולם

כספר. בקרוב
 ערביים למחקרים המכון בהוצאת יופיע הספר

אבו־שקרא. סמיר של בתרגומו המיזרחית, שבירושלים

גרונית! דבר עברי,
 קורם פותח בירושלים הספרדית העדה ועד

תיקני. עברי למיבטא מיוחד,
 פסח, אחרי שייפתח הגרונית, הספרדית בהגייה הקורס את

מטלון. אברהם הד״ר ינחה

לאביטן נצחון
 בראשות הדירוגיים, הימאים באיגוד הנוכחית המנהיגות

 סוער, מאבק אחרי בבחירות. בנצחון זכתה אביטן, שלמה
אישיות. בהשמצות שלווה

המרכז דובר רימון
 יועצו שנים חמש במשך •טהיה רימץ, רוני

 מכין תל-אביב, בעיריית צייץ׳ של התיקשורתי
 את ״פלד״, ומישרד לפיד טומי עם יחד בעת,
 מיפלגת של ויחסי־־הציבור הפירסום מסע

 שלה, ועידת־היסוד לקראת הליברלי, המרכז
במאי. 18ב־

 ותיקשורת יחסי־ציבור מישרד לאחרונה שפתח רימון,
 מאחורי גס עומד המרכז, מיפלגת תכרות את מייד וקיבל
 ממשלת לפירוק בר־זוהר, מיכאל של התיקשורתי המסע

האחדות.

נוזה־אדיעזר יוייר פוטר
 נווה־ הדרום־תל־אביבית, השכונה ועד יו״ר גרמן, ניסים

 חלמיש. העירונית בחברה מעבודתו פוטר אליעזר,
 הסביר ראש־העיריה, ממלא-מקום גריפל, יגאל

אינטרסים״. ב״ניגוד הפיטורין את

לרפואה שבת מקדימים
 כרוז מפיצה תל-אביב של הראשית הרבנות

 ״איכילוב״, בבית־החולים המאושפזים בץ
 מבושל, אוכל בשבת יאכלו לבל בהם המתרה

 היום באותו אותו מבשלים במיטבה שכן
השבת. את ומחללים

 את מפסיקה אינה אד שיניים חורקת בית־החולים הנהלת
 יותר גדול מהרבנות פחדה במחלקות: חלוקת־הכרוז

התולים. לקיבות מדאגתה
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