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הסיעה את מרגיז פרס
 רב זעם השבוע התעורר בכנסת המערך בסיעת

 במשבר הרוססת עמדתו בגלל פרס, שמעון על
 לממשלה המישפטי היועץ של מעמדו סביב

•שלום. אברהם השב״ב, ראש של וחקירתו
 כי בדיעה, מאוחדים כסיעה המרכזיים החברים כל כמעט
 מכובדת עילה לשמש יכולה היתה שלו נחרצת עמדה

 סביב המשברים אחרי הסכם־הרוטציה. מכבלי להשתחרר
 השלישית ההזדמנות זו מודעי, ושל שרון של ההתבטאויות

 את מייד הבין רבץ יצחק פרס. החמיץ שאותה שנה במשך
 הזדרז ולכן בסיעה זו מאווירה לו לצמוח שיכולה התועלת

המישפטי. היועץ על נלהב הגנה בנאום לצאת

סוערים המייסדים
 כינס הליברלי. המרכז של ועידת־הייסוד כישלון אחרי

 פנימית. לישיבה המייסרים חבורת את דולצין אריה השבוע
 ברמן, יצחק חולל הסערה את גבוהים. בטונים שהסתיימה

 בלתי־דמוקרטית. בהתנהגות חבריו את שהאשים
 להחליט הצליחו שעליו היחיד הדבר

 על פרטים לעיתונות להדליף לא המשתתפים:
קיומה. עצם את בסוד ולשמור בה הדיונים

 הדפוס מכונת
בדש אחרי עוקבת

 כנופיית השתמשה שבה מכונת־הדפום
 בדש משה הנקניקן של הדולארים זייפני
יו שם מעשיהו, לכלא לאחרונה הגיעה
החבורה. שבת

בהיו המישפט, בזמן הוחרמה המכונה
הוק במיקרה ולגמרי פלילית״, ״ראיה תה

 של הציוד מחלקת על-ידי למעשיהו צתה
בתי-הסוהר. שרות

 הסתייגה ר תאצ
משרון

 לאישי־ תאצ׳ר מרגרט •טערכה פגים בקבלת
 אל שרון אריאל השר ניגש ישראליים, ציבור

 ענתה תאצ׳ר בדיברי־נימוסין. ופתח המארחת
 תמימי- שאיננו ״מובן הוסיפה: אך נימה, באותה

שונים...״ בעניינים דעים

ממנדעי התעלם פרס
 שמעון אירח שבה החגיגית, בארוחת־הערב

 הראשון ביום בכנסת, תאצ׳ר מרגרט את סרס
 הדבר מודעי. יצחק השר הוזמן לא השבוע,
 הכנסת וחברי השרים כל שלא בכך הוסבר

הוזמנו.
 מודעי את הבריטית השגרירות הזמינה זאת לעומת

 המלך במלון היום, למחרת תאצ׳ר שערכה לקבלת״הפנים
בירושלים. דויד

החעידה
דבית־המישפט

 לפנות ברצינות שוקלים לוי דויד של במחנהו
את לכנס שיצווה בבקשה מחוזי, לבית־מישפט

 חדש מרכז לבחירת הוועידה, של השני המושב
למיפלגה.

 יצחק עם וגמור שמנוי ההערכה, בגלל נשקל זה רעיון
 התערבות וללא המושב. מכינוס להתחמק ואנשיו שמיר

לעולם. יכונס לא הוא מישפטית

רבץ במחנה מתמודדים
 עשרת על במחנה-רבין מתחוללת עזה תחרות

 למחנה, שהובטחו המרכז חברי של המקומות
 רבין יצחק אויישו. שטרם המקומות 50 מתוך

בשמות. לנקוב שצריך הוא
 כה עד שהיו שלושה יש רבין של ליבו על המתחרים בין

 פקיד שרמן, מנחם גורלם: הוכרע טרם והפעם חברי־מרכז,
 רמת־ של המועצה ראש ולשעבר במישרד־הביטחון בכיר

 וגדעון החייל, למען האגודה דובר ליפשיץ, חיים השרון,
המקומי. השילטון מרכז למנכ״ל המישנה לב,

בבנים יטפל ן1שר
 של הבנים בבעיית לטיפול חדש רעיון מציע שרון אריאל

 מושבים עשרה עד חמישה של קבוצה לכל המושבים: חברי
 את ביתך. בנה בשיטת שייבנה חרש, לישוב קרקע תוקצה
 המועצה ראש חזן, משה עם בפגישה הציע הוא הרעיון

 בעניין. מישרדו תמיכת את והבטיח שעו״הנגב. האיזורית
 כך על פליאה הביעו המושבים בתנועת פעילים
 כאשר בעבר, זו ברוח דברים הבטיח לא ששרון
כשו״החקלאות. שימש

 פולניים: יחסים
שח־מת - הפעם

 פולין: עם ביחסים ההפשרה מסימני עוד
 אלוף את הזמין הפולני השח*מת איגוד

 בטורניר להשתתף גרינפלד, אלון ישראל,
אוגוסט. בחודש בוורשה שייערך

 למשה השבוע הגיע מיברק-ההזמנה
 באר- ראש־עיריית ממלא־מקום זילברמן,

 עד אם ותיק. שח עסקן שהוע שבע,
 מתפקידו, נאווי אליהו יתפטר הטורניר
 בפועל כראש-העיריה ישמש וזילברמן

 במקומו ייסע גרינפלד, את ללוות יוכל ולא
 הבאר־ השח מועדון ראש לבנט, אליהו
 מברית־המו־ עולה שהוא לבנט, שבעי.
 השח־ איגוד הנהלת חבר בעבר היה עצות,

הסובייטי. מת

באיגוד לוחמת ״צים״
 לבין קציני־הים איגוד בין לפרוץ עומד סיכסוך
 21מ־ החברה של דרישתה בשל ״צים״, חברת

 את לעזוב אצלה, העובדים הימיים, המפקחים
״צים״. •טל לוועד־העובדים ולעבור האיגוד
 הרבה חזק שהוא — האיגוד לדרישה. מתנגדים המפקחים

 האיגוד, ומזכיר מאחוריהם, התייצב — מהוועד יותר
 לא הוא הלחץ יוסר לא שאם הודיע מרקוביץ, אפרים
צי־הסוחר. כל מהשבתת אפילו יירתע

לסוכנות חוזר אלמוגי
 הסוכנות, הנהלת יו״ר בעבר שהיה הקשיש, אלמוגי יוסף

 ברית־ראשונים, כנשיא ציבורי תפקיר באחרונה קיבל
 ותיקים. ציוניים פעילים של סוכנותית אגודה שהיא

 מגיע והוא ומזכירה, מישרד בתל־אביב הועמדו לרשותו
בשבוע. פעמים שלוש לפחות בחיפה מביתו למישרד

נעלבה דיין רחל
 בתל־ דרך־הנצחון קריאת טקס לפני

 התעוררה דיין, משה של שמו על אביב
 — הלוט את להסיר להזמין מי את בעיה

רות? גרושתו את או רחל אלמנתו את
 שהוזמנו בכך הבעיה נפתרה לבסוף

 דיין־ יעל אמם, בידי שלוו בלבד, הנכדים
 המכובדים, בשורת שישבה רחל, שיאון.
מאוד. נפגעה

ת1לחר נכנע לא יץ צ
 להנהלת נוספים חברים מינוי בעניין המתיחות גוברת

 קרמה אריה בעיריה תרות סיעת ראש תל״אביב. עיריית
טסה חיים את רק לא להנהלה לצרף להט משלמה דרש

 ויטלה ראובן את גס אלא פנוי, עדיין שמקומו חרות איש
איש־הליברלים.

 הליברלי, הנציג למינוי להתחייב מובן אינו צ׳יץ׳
 חבריו־לשעבר עם המעורערים יחסיו בשל

 של התקיף והסיגנון הליברלית, במיפלגה
הבעיה. ליישוב הסיכויים את הקטין רק הדרישה

יל בבל גמה מתח
סיבסוך־עבו־ פרץ שעבר השלישי ביום

העוב ניתקו שבמהלכו בבנק־לאומי, דה
הטלפו מרכזיית ואת החשמל זרם את דים
 בבניין והרביעית השלישית בקומות נים

 סיבת־ה■ בתל־אביב. המרכזית ההנהלה
 כי ההנהלה של חד־צדדית הודעה סיכסוך:

 באח־ השתתפותה את להקטין עומדת היא
במ הירידה בשל העובדים, של זקת־הרכב

הדלק. חירי
 פרטיים, חשמלאים הזמינה - ההנהלה

 ה■ וסביב החשמל, זרם את לחדש בנסיון
 הזרם מספק המפסק מאבק. פרץ מפסקים

הש אך נכבש, אכן הטלפונים למרכזיית
 בידי נותרה לתאורה הזרם מקור על ליטה

שעות. כמה במשך העובדים

הידידים על ביקנרת
 אלת בימים הושלמה שהכנתו תל־אביב, עיריית מבקר דוח

 בתי־ ידידי אגודת מנהלת את מתפקידה להעביר ממליץ
 את לנהל בלתי־מתאימה היותה בשל העירוניים. החולים

האגודה. של הכספית המערכת

 דנהטות קלטות
מכדורגל

 מבוקש, להיט להיות השבוע הפכו ריקות וידיאו קלטות
 על לענות כדי הזמנותיהם, את מגבירים והיבואנים
הביקוש.
 מכשירי בעלי הפיתאומי: לביקוש הסיבה

 גביע מישחקי את להנציח רוצים ההקלטה
 בטלוויזיה שישודרו בכדורגל, העולם

הירדנית. ובטלוויזיה הישראלית

לאילת? בר־זוהר
 שיהיה הרוצים באילת. העבודה מיפלגת בסניף פעילים

 לייבא לנסות החליטו הבאה, בקדנציה בכנסת נציג להם
הצפון. מז כזה מועמד
 בר־זוהר מיכאל הוא האילתים פנו שאליו האיש

 מאוד ואוהב באילת בדירה המחזיק התל-אביבי,
 ולעבור הרעיון את לקבל עשוי הוא העיר. את

 בתל* בסניסו כי שם, קבוע באופן להתגורר
להתקדם. סיכוייו אפסו אביב

ביטחדים שינרים
 שבשדרות־ בבניין־הביטוח צפויים פרסונאליים שינויים

 ההנהלות השאר, כץ פועלות. שבו בתל־אביב, רוטשילד
 לביטוח־ החברות התאחדות ושל חברות־הביטוח איגוד של

חיים.

הקבלנים בין קרע
 סיוע דולר מיליון 80 להעניק הממשלה החלטת רקע על

 והבונים, הקבלנים מרכז בין קרע צפוי בניה, לחברות
 חברות־הבניה לבין הקטנים, הקבלנים בעיקר מאוגדים שבו

 לעבודות־עפר. הציוד וקבלני הציבוריות
 יוקרה, של עניינים סביב לכאורה היא הבעיה

 שהחברות הקטנים חוששים למעשה אבל
העוגה. כל את יבלעו הגדולות

יוד מאז שנה 19
 אלטרנטיבה, תנועת של אסיפה תתקיים הבא בשבוע

 השטחים. ולכיבוש ששת־הימים למילחמת שנים 19 לציון
 עצרת עניין באותו תערוך גבול יש חיילי״המילואיס תנועת
 וקבוצת־ שבוע, בעור בשבת בתל־אביב, דיזנגוף בכיכר

 בגבול מישמרת־מחאה תקיים הכיבוש הלאה המחאה
 עצמו. ביוני 5ב־ המיזרחית, ירושלים

 שביתה שנה, כמדי צפויה, הכבושים בשטחים
כללית.

נליטו, זיזרא כעריכת


