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להחליט שמד חריש
 השבוע בראשית לפרסם עומד לממשלה המישפטי היועץ

 השב״ב. בדוח החקירה המשך לגבי המלצותיו את הבא
 את השבוע שבחנו בכירים, מישפטיים חוגים־

 שתי רק עומדות היועץ לפני כי סבורים העניין,
 ועדת־חקירה הקמת על להמליץ אפשרויות:
 להורות או חוק־ועדות־חקירה, על־פי ממלכתית

 המישטרה. חקירת המשד על
 או בודק צוות מינוי של אפשרות וכל מכל פסלו המומחים

 המישפטי היועץ באפשרות שאין בטענה מישפטנים, צוות
 אפשרות לו שיתן בחוק סעיף שום על להסתמר לממשלה

זאת. לעשות

מדליפים יעניש פרס
 על להטיל ניתן סנקציות איזה בוחן פרם שימעון

 מיהם מישיבות־הממשלה. המדליפים שרים
 הם כי — לנחש בדרך־כלל קשה לא המדליפים

 את כל קודם בתיקשורת לשתול נוהגים
עצמם. שלהם מהדברים הציטוטים

 להשיב כשסירב יעקובי, גד את פרס העניש כבר השבוע
 ״לא דרום־אפריקה. עם היחסים בעניין שלו שאילתא על

 באמצעי־ מראש התפרסם שתוכנה בשאילתא אדון
אמר. התיקשורת,"

בקיץ דתית רגיעה
 רגיעה צופים החרדיים לחוגים המקורבים משקיפים

הקיץ. בחודשי במילחמת״התרבות
 עשירי נוהגים ואוגוסט יולי בחודשים הסיבה:
 מיועדות בארץ שהמהומות הדתיים, ניו־יורק

 עירם את לצאת כיסם, את לפתוח להם לגרום
לחופשה.

לשכם לרגל עולים
 חסידיהם את מארגנים גוש־אמונים אנשי

 אצל לרגל לעליה אותם ומובילים בירושלים
 שעבר בשבוע שפלשו שכם״, ״גרעין מתנחלי
 בו. והתמקמו שכס, לעיריית השייך למיתקן
 ובמזדהים. במבקרים הזמן כל הומה המקום

 הקבוצה כי לטעון ממשיכים צה״ל שילטונות
לאת מצליחים אין וכי סודי״, במקום ..מסתתרת

רה.

במפד״ל מתוח נשמות
 על בטענות בקרוב ידון המפד״ל של העליון בית־הדין

הפנימיות. בבחירות זיופים
 שהוא פומרנץ, אברהם עורר״הדין ברמת־גן, הצעירים מנהיג

 מועצת״העיריה, וחבר בר־אילן אוניברסיטת של המזכיר
בבית־הדין. להעיד ייקרא

 לוועדת־הבחירות הגיעו רחובות מסניףז גם
 התברר השאר בין זיופים. על תלונות המרכזית

 אפרים המנוח ״השתתף״ ובבחירות במיפקד כי
המיזרחי. משיכון סלע,

יוכפל? הנסיעות מס
 את בחשאי שוקלים הכלכליים השרים
לנוס מפ-הנסיעות את להכפיל האפשרות

 מחצית לייקור: הצפוי המועד לחדל. עים
הנופש. עונת בראשית יולי, חודש

 ממשיכים בטלוויזיה
להתכונן

 באופן לבדוק, ממשיכים הכללית בטלוויזיה
 שי־ הפעלת לקראת להיערך יש כיצד דיסקרטי,

דורי־הבוקר.
 יצחק של בכתב, מפורשת, הוראה חרף נעשות אלה בדיקות

 אחרי יבין, בחיים פורת אורי של נזיפה ואחרי נבון,
בעניין. לדיון צוותים כמה כינס שהאחרון

 לכהנא יקחו
הכסף? את
 דדם של פרטית חוק הצעת תתקבל אם
בווע לדיון השבוע שהועברה ארצי, יצחק

 כהנא מאיר ייאלץ ומישפט, חוק חוקה, דת
 אלף 60 לפחות לקופת־־המדינה להחזיר

דולר.
 על ויתרה אשר מסיעה בי מציע, ארצי

 למימון הזכות גם תישלל מימון־הבחירות
רטרואקטיבי. באופן וזאת שוטף, חודשי

 מימודהבחירות, על בזמנו כהנא־ויתר
לבי הוצאותיו את להעמיד שסירב מפני

מ תרומותיו מבקר־המדינה: של קורתו
למותר. מעבר הרבה אז חרגו חדל

נתבע גם שופט, גם
 מיפעל בעל של ממינויו הסתייגות הביעו מישפטיים חוגים

 בבית״הדין — הציבור נציג — כשופט בבאר״שבע
 והעבודה. המישפטים שרי חתמו מינוי על בדרום. לעבודה

 בית־ בעל שהוא מאור, עמיחי השופט, נגד
 הוגשו הנגב״, בשם,.ספורט לקונפקציה מלאכה

 עצמו. בית־דין באותו ספור אין תביעות
 את כיבד תמיד לא אך הפסיד, מהן ברבות

 לבית־הדין,״ מופיע ״כשהוא פיסקי־הדין.
 הוא אם לדעת ״אי־אפשר מישפטנים, אומרים

כנתבע.״ או כשופט יום באותו בא

בחרות בוחרים כך
 תל־אביב, עיריית במועצת חרות של הסיעה חברי שיבעת

 בהנהלת־ הנוספים נציגיהם שני את לבחור שהתכנסו
 הזוכים חשאית. הצבעה כך לצורר לקיים נאלצו העיריה,

 צבי. ודויד טסה חיים בהצבעה: המאושרים
 תמיהות, בעיריה מעוררת צבי של בחירתו

כישוריו. על השגות בשל

ערביות ידיעות
 בשפה יומון להוציא אפשרויות בוחן אחרונות ידיעות

 יומי לעיתון מקום יש ידיעות, בעלי להערכת הערבית.
 של המודעות ומשיווק ההפצה ממערכת שייהנה בערבית,
ריווחי. להיות עשוי והוא הקיים, הצהרון

פדאטו־שרנן:
זיכרונות

מבית־הבלא
 אלה בימים עסוק פלאטדשררן שמואל

 האיטלקי בכלא חוויותיו על ספר בחיבור
לצו ארצה. שב שבה הדרך ועל במילאנו

מיקצוע. באיש נעזר הוא הכתיבה רך

ת1בחנר במקום קפה
 על־ידי לאחרונה שניזוקו מדיה, פוסטר מעמדי עשרות

 חברה על־ידי להשכרה נרכשו הם ושופצו. תוקנו החרדים,
מיסחרית.

 והיא מעמדים, מאות שכרה ״עלית״ חברת
 במקום שבועיים, במשך עליהם להציג מתכוננת

״גולד״. קפה של הפוסטר את בבגד־יס, נערות

מאוכזב שם־טוב
 חבר־ הוא ישראל בנק כנגיד ברונו ממינוי שהתאכזב מי

 ממפ״ם. שם־טוב ויקטור הכנסת
נקלע הוא אבל מהכנסת, להתפטר רצה שם־טוב

 איש במקומו יבוא יתפטר, אם למילכוד:
 היה אמוראי עדי אילו אבל מיפלגת־העבודה.

 במקומו בא היה מהכנסת, ומתפטר לנגיד נבחר
 היה יכול ושס־טוב העבודה, איש גיל, יעקב

גיל. אחרי שבא מפ״ם לאיש מקומו את לפנות

בנפט עסוק1 פרץ
 השבוע מונה פרץ, עמיר שדרות, המקומית המועצה ראש

 מועצת־ כחבר שר־האנרגיה־והתשתית, שחל, משה על־ידי
 לקידוחי־ ממשלתית חברה לפידות, חברת של המנהלים

 שדרות. העיירה תושבי הם מעובדיה גדול שחלק נפט,
 המועמדים כאחד פרץ של שמו הוזכר באחרונה
 ברשימת להיכלל הסיכויים בעלי הצעירים

הבאה. לכנסת בבחירות מיפלגת־העבודה

חזק רוצים הפיראטים
 חיפה באיזור בכבלים שידורי־טלוויזיה ספקי עשרה

 להסדר הצעה פרקליטים, בעזרת כעת, מעבדים והסביבה
 לשר־התיקשורת, ההצעה עם יפנו הם הענף. של חוקי

 הכינוי כי ויטענו וזכויות״יוצרים, תמלוגים לשלם יתחייבו
ממשלתית. גחמה בשל רק להם הודבק ״פיראטים״

90ה־ לפני החמישה
 על בעיר כיכר לקרוא החליטה ירושלים עיריית מועצת

 שנהרגו אחד, ואיש־לח״י אנשי־אצ״ל ארבעה של שמם
 .1948 באפריל דיר־יאסין, כיבוש לפני התנהל אשר בקרב
 החמישה״. ״כיכר תיקרא הכיכר

 בדם במקום שנטבחו בני־האדם 90מ־ יותר של זיכרם את
 ישראלי מוסד כל עדיין הנציח לא כיבושו, אחרי מייד קר,

שהוא.

הנוסחה הגיעה

 המרכזית זידה
 באח־ קיבלו ב

 הנוסחה יבאה
 הסמויה יחידה

ירו דמות חרי
מארצות־ דים

ביתית :שיטה

קראק לייצור
 ביו מיחלק־הסמים אנשי

 תל-אבי מחוז מישטרת של
 י לישראל כי מידע, רונה

 ה אנשי הקראק. סם לייצור
 אז עוקבים תל-אביב במחוז

 אד ימים לפני שהגיעה עה,
הברית.

 ג מקוקאין, מופק הקראק
וזולה. פשוטה

מתעניינים האירים
 מנסה ליכגוס, אייר האירית, הלאומית חברת־התעופה

 שאין החברה, נציגי הירוק. לאי מהארץ התיירות את לקדם
 בתל־אביב באחרונה ביקרו בישראל, זיכיון־נחיתה לה

זה. לצורף

המונה על .,אל־ער״
 נוספת, פעם חגיגית, הבטיחו בניו־יורק אל־על נציגי

 שבת. תחלל לא החברה כי שניאורסון, למנחם־מנרל
 ויעקבו זאת, הבטחה תייקו חב״ד עסקני

ביצועה. אחרי בקפדנות

אלימות מגנה עמית
 אריה ניצב־מישנה פקודיו בין שהפיץ אישית באיגרת

 מוסר הטיף הוא דן, מרחב של החדש המפקד עמית,
האלימים. לשוטרים

 עמית, כתב למתחילים,״ פסיכולוגיה קורם ,.בכל
 נאמר וגסות־רוח, אלימות בנושא דנים ״כאשר

 לחוסר-ביטחון, ביטוי חינה האלימות כי
 מוחלט ולחוסר-הצלחה לפרימיטיביות לתיסכול,
 שוטר פשוט הוא מכה שוטר בעיה... בפיתרון

גרוע.״

במנכ״לים ומי מי
 כל על פרטים שיביא ספר־המנכ״לים, יופיע בקרוב

ומי״. ״מי סיפרי בסיגנון במדינה, החשובים המנכ״לים

5 ■ נזימז גיורא בעריכת


