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זאת: בכל
בסימן־שאלה הרוטציה

 כי הדוברה גוברת העבודה מיפלגת בצמרת
 דבר, של בסוסו לגרום, חייב השב״ב משבר

חרוטציה. לפיצוץ
 אנא גור, מרדכי שחל, משה — לכך החותרת הרביעיה

 פרס שימעון של התנהגותו כי סבורה — ברעם ועוזי אבן
 פוגע שהוא החשד נו ידבק שלא הבטיחה האחרון בשבוע

 הבנה שהושגה אחרי כעת, אבל ביטחוניים. באינטרסים
 כמו יחיד דן לפני בהחלט, סודית תהיה החקירה כי כללית
 שהתרחש את שיסתיר באופן ותתנהל שסגר, מאיר השופט

 ולהחילו האיפול את להרחיב סיבה כל אין השב״כ, בתוך
 בפרשה. שמיר יצחק של חלקו על גם

 משתיקתו גם עידוד שואבים במערך
 התנהגות בפרשה, לוי דויד של המתמשכת

 דחוק הוא שמיר של מצבו בי לדעתם, המוכיחה,
ביותר.

במיזרוד המישנים ברית
 בנק למנכ״ל המישנים שלושת בין ברית מסתמנת

 ואלי צבינרי מיכאל — מהם שניים יתמכו לפיה המיזרחי,
 דוכן. יצחק בחברם — אונגר

 גברו, הבנק כמנכ״ל להתמנות דוכן של סיכוייו
 יצחק המסד׳ל, צמרת מועמד כי שהתברר אחדי
התפקיד. את לקבל מסרב יגר,

שינוי תשתלב בך
 שינוי אנשי לבין הליברלי המרכז אנשי בין בדיונים
 אפשרית משותפת רשימה להרכב הבאה ההצעה הועלתה
הבאות: בבחירות

 5ו־ 2 והמקומות למרכז, יהיו 4ו־ 3,1 המקומות
לשינוי.
 יחזקאל להט, שלמה את זה, בסדר תכלול, המרכז שלישיית

 מרדכי את יכלול א ל שינוי של והזוג הללי, ואלי הרמלך
וירשובסקי.

 דרש פשנל
ן ־ טלוויזיה

 ״אובה הבראזילית הלהקה של הופעתה
ה ביום להתקיים אמורה שהיתה אובה״,

 ׳ בוטלה ״נוודדתירצה״, בכלא השבוע שני
 האמרגן בהוראת במפתיע, האחרון ברגע

דשא־פשנל. אברהם
 מקצינת־החינוך במפגיע דרש האמרגן

 שרות־בתי-הסוהר,־ ומדובר הכלא של
 ״מבט״ שצוות לכך שידאגו מלכה, שימעון

 לא השניים במקום. ההופעה את יסקר
 להבטיח ביכולתם כי הסבירו אך לו, סירבו

 כל להם אין אולם כזה, צוות שיזמינו רק
 בתגובה, בטלוויזיה. ההחלטות על שליטה

המפתיע. בצעדו הנרגז דשא נקט

 ממשיכים באגודה
להתקוטט

 לכנס נסיון נכשל באגודת־ישראל, פנימיות מתיחויות בגלל
 בעניין חדשה במיתקפה לדיון המיפלגה פילגי כל את

 של הירושלמית הקבוצה חושפניות. ומודעות חילולי־שבת
 לדיון, הגיעו לא לורנץ שלמה של והליטאים פרוש מנחם

 הסכם־לוגאגו. אחרי ממלאים אינם שיריביהם בטענה
 במיסלגה, זוטרים עסקנים מתארגנים בינתיים
 נטשו שלא עדות־המיזרח אנשי שרידי ביניהם
 פנימיות בחירות לדרוש ומתכוונים לש־׳ס,

ודמוקרטיות.
 את שואבים שעסקניה במיפלגה חסרת־תקדים יוזמה זוהי

 מקהל ולא וגדולי־תורה, רבנים של מתמיכתם סמכותם
והבוחרים. הפעילים

מאושרים 50 עדיין 1אי
 50 את לבחור מתקשה העמדת מיפלגת מזכ׳׳ל ברעם, עוזי

 על העזה התחרות בגלל במרכדהמיפלגה, הנותרים החברים
, , , הפנויים. המקומות

 , עד הרשימה את להשלים יוכל כי בטוח זה אין
 של הראשון לכינוסו שנקבע היום בחודש, 15ה־

החדש. המרכז

ברעננה שלווה אין
 המועצה חבר ושדי, אבשלום נגד בחקירה פתחה המישטרה
 בין שיש הסתירה על תלונות בעיקבות ברעננה, המקומית

 על בעלותו לבין העירונית ועדת־המיכרזים כחבר תפקידו
, חינמון.

 של מודעה בעיתונו ושדי פירסם השאר בין
 שזכה רוטמן, שלמה בשם עבודות-פיתוח קבלן

 ברחוב עירוניות עבודות־עפר לביצוע במיכרז
שבמושבה. אחוזה

 מסדיר המינהר
בנדיד

 החליטה ישראל מקרקעי מינהל מועצת
 הקרקעות בעיית את ולתמיד אחת לפתור

 בגליל: בעיקר במדינה, הערביים בישובים
 מיבנים הוקמו שעליהן המינהל, קרקעות
 הסדר, עברו אלה שקרקעות מבלי למגורים

 למחזיקים בחכירה מהשבוע החל יוצעו
סבירים. טכניים לתנאים בכפוף וזאת בהם,

של למיבנים מתייחסת אינה זו הצעה
 בתי־ של צווי-הריסה בעבר הוצאו גביהם

 פית־ למצוא יצטרכו אלה בעיות מישסט.
חדשה. חקיקה באמצעות רונן

 של יוזמתו פרי היא המהפכנית ההצעה
 ליפקא, משה עורך־הדין המינהל, ראש

 רצון מתוך חודשים, במשך עליה שטרח
 החמורה, הבעיה את ולתמיד אחת לפתור

 הגורמים של רע ומרצון מהזנחה שנבעה
רבות. שנים במשך הממשלתיים

בבירה? מרי־מיסים
 במאבק לפתוח מתכוונים בירושלים בעלי־מיפעלים 100
 קרקע להם המחכירד, לירושלים. הכלכלית החברה נגד

 דמי־ד,חכירה את העלתה הממשלתית החברה תעשייתית.
 האחרונות. בשנתיים אחוזים 300ב־ הריאליים

 דירקטוריון את לשכנע עדיין מקווים המיפעלים בעלי
 מוסכם הסרר לגבש הבא, כשבוע יתכנס אשר החברה,

 ואפילו במרי־מיסיס יפתחו הם בכך, יצליחו לא אם סביר.
בהשבתה.

 את לעודד כדי שהוקמה החברה, מנכ״ל רז, אבי
 גם וכמוהו ליכוד, איש הוא בעיר, התעשיה

 הממשלתית, המדיניות אולם מנפגעיו. רבים
 מעלה- לכיוון מהעיר אותם לדחוק המכוונת
 נזקים להם גורמת הכבושים, שבשטחים אדומים
כבדים.

 ההסתדרות האם
רצינית?

 בישראל, במיפעלים העובדים הכבושים, השטחים פועלי
 של ליוזמתה בחשדנות מהולה בזהירות מתייחסים

 ישולבו שנציגיהם לכך תדאג כי שהכריזה ההסתדרות,
 אם לראות מצפים הכל במיפעליהם. בווערי־העובדים

ריקות. מילים אלה שמא או רצינית. היא היוזמה

 מפני רק ועד, כלל קיים אין רבים במיסעלים
 השטחים תושבי הם בהם העובדים שרוב

הכבושים.

בג״ץ שוקד מרזל
 שוקל כהנא, מאיר של הפרלמנטרי יועצו מרזל, ברור

 יחליט הכנסת ירר אם הילל. שלמה נגד לבג״ץ לפנות
 בהשתוללות השתתפותו על כעונש מהמישכן, אותו לסלק

חודש. לפני לחברת, בכניסה הח״כים נגד

 נחשד שילנסקי
כתנא מאיר שהוא
 את תראה ושלא תיכף, מכאן ״תסתלק

 חנות בעל ציווה כאן!״ שלך הפרצוף
 והח״כ שילנסקי, דב על מג׳דל-שמס במרכז

מייד. ציית המזועזע
הכנסת, של ועדת־הסנים יו״ר שילנסקי,

 ועדתו עם השבוע הראשון ביום שסייר
 על להתלונן מיהר בגולן, בכסרי־הדרוזים

 בכירים, מישטרה קציני לפני התקרית
 פשר את לברר לחנות, נכנסו אלה שליווהו.

 שילנ- זה ״אה, בעל-המקום. של התנהגותו
 מאיר שזה בטוח ״הייתי האיש, הגיב סקי?״

כהנא!״

העירנם בחרת פשרה
 לרבני הבטיחו כלל״סחר של מדיה פוסטר חברת אנשי

 המודעות את לעיר הסמוכים מהאיזורים לסלק בני־ברק
 של ב״מורעת־הישבף המדובר החרדים. זעם את המעוררות

דיווה. של ביגדי־הים ובכרזות אוברזון גדעון

 בעורף ״קרמבו״
הירושלמי

 ההצגה את השבוע תציג נווה־צדק קבוצת־התיאטרון
 אל־חקוואתי בתיאטרון האוייב בעורף קרמבו

 תרגום עם בשיקופיות תלווה ההצגה המיזרחית. בירושלים
 איחוד ״יום הוא הקרוב, השישי ביום ותתקיים לערבית.

ירושלים".

משתחרר לביב
 אחרי אייל, מכלא שבוע בעוד להשתחרר עומד לביב יגאל

 עליו. שהוטל מעונש־המאסר שני־שלישים לרצות שיסיים
 שהורשע אחרי המקום, באותו עונש־מאסר ריצה כבר בעבר

בית־המישפט. בזילות
מן  לתת שטרוזמן אורי השופט עומד הקרוב ס

 לביב, נגד נוספת בתביעה ססק-דינו את
 קניית שונים מאנשי-עסקים שסחט באשמה
מישטרדד. חדשות — ״מאה בירחונו מודעות

לשוק! מתחרה עוד
 אימפריית־שוקן, של השרון בצומת שיתחרה חדש, חינמון
 יחולק הוא השאר בין השרת. באיזור להופיע עומד

בחוף־הים. למתרחצים

להטריד ממשיך העצני
 הגיש מקריית־ארבע העצני אליקים עורן־-הדין

 נאסר, דרוויש הירושלמי עורך־הדין נגד תביעה
 בתלונותיו שנכשל אחרי הרע, לשון פירפום על

 היועץ ואצל עורבי־הדין בלישכת נאסר נגד
לממשלה. המישפטי

 ומגמתי מעוות באופן תירגם העצני כי טוען דרוויש
 ההתקפה על בערבית. שנכתב סיפרו. מתום קטעים

 ״אמיל בית־הדסה. ליד המתנחלים על שנערכה
 דיעותיהם,״ על שילמו בגדה העיריות וראשי גרינצווייג

 אני שגם רוצה היה שהעצני הנמנע מן ״ולא דרוויש, אמר
פוטנציאליים." למתנקשים מטרה אהיה

״אפל״ מוזיל סיבסוך
 ומ.כ.ן ידע מחשבים. יבואניות שתי בין סיכסוך בעיקבות

 לארץ לייבא מ.כ.ן. מנכ״ל מרלין. קובי החליט מחשבים.
 אפל של הדילרים אחד דרך .2 אפל של החדש הדגם את

 של מאלה שקלים במאות הנמוכים במחירים באירופה,
המתחרה. היבואן

י.יימ; ו״יזדא בעריבת10


