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שסיר במחנה ש1יא
 העצבנות, וגוברת הולכת שמיר יצחק של מקורביו בחוג

 ואריאל לוי דויד של המתמשכת שתיקתם על־ידי הנגרמת
 חוסר־ את במיוחד שמעורר מה השב׳׳כ. פרשת בעניין שרון

 שני של התנהגותם בין קשר יש כי החשד הוא השקט
 מרדכי. יצחק האלוף של שתיקתו לבץ השרים

 מחנה־ ראשי מעיני •מינה המדיר התסריט וזהו
 למועד סמור הפרשה, חקירת בסיום שמיר:

 גונן הוא סי ההאשמה בשמיר תוטח הרוטציה,
 למיפלגת המקורב שלום, אברהם האשכנזי על

 האהוד המיזרחי, האלוה את והפקיר העבודה,
 סיכוייו את לחסל עלולה כזאת מיתקסה בחרות.

ראש־הממשלה. לבס לשוב שמיר של
 באווירת נתקפו במחנה השניה השורה מן עסקנים כמה

תבוסתו. את למנוע עוד ניתן לא כי ההערכה בשל יאוש,

ישלם נסים
הכיפה בעד

 ששר״האוצר, העובדה את לנצל עומדים החרדיים החוגים
 לשעבר, ראשי רב של ובנו חובש־כיפה הוא נסים. משה

 שיש הכללי ההיתר את לבטל לחצים עליו ויפעילו
בשבת. לעבוד לחוקרי־מס־ההכנסה

 אלא פוליטיים, בצינורות רק לא יבואו הלחצים
בבני־מישפחתו. גם שימוש ייעשה

לוחמת גאולה
עתידה על
 דיברי ״הפצת בגנות כהן גאולה שפירסמה ההצהרה מאחורי
 היועץ במישרד העובדות הפרקליטות על רכילות

 התודה• מיפלגת בצמרת חמור קרע מסתתר המישפטי"
 חיים מורשה דדב את כהן גינתה למעשה,
 אך בייניש. דורית על דיבה שהוציא דרוקמן,

 בשמה הפגיעה רק לא מדאיגה הח״כית את
 הפוליטי עתידה גם אלא הפרקליטר* של הטוב
 ההולכים ללחצים מודעת היא עצמה: שלה

 אותה לסלק מיפלגתה של הדתי באגף וגוברים
 בנימוק השאר בין הבאות, בבחירות מהצמרת
למלכות״. פסולה ״אשה ההילכתי

למישל מתנה
 לכבוד חדד, מישל לפקד מסיבת־הפתעה

 כמה השבוע ערכו ,36ה־ יום־הולדתו
מחבריו.

בכות לאחרונה שהיה קצין־המישטרה
 קיבל יערי־גרנות, מישפט בעיקבות רות

 קיטעי־ כל את המכיל אלבום מידידיו
 ועדו. המישפט על שנכתבו העיתונות

הזה״. מ״העולס נלקחו מהכתבות ניכר חלק

ביירות היציאה: בסיס
 את לסקר המעוניינות הזרות, הטלוויזיה רשתות

 בדרובדלבנון, בדצועת־הביטחון המתרחש
 צוותים על המשימה את להטיל באחרונה נוטות

 באים הם משם — ובצידון בביירות הפועלים
לאיזור.

 הבאים הכתבים נתקלים שבהם הקשיים היא לשינוי הסיבה
 ההדוק הצבאי הפיקוח על מתלוננים אלה ישראל. מתחום

 בלתי״ישירה. התרשמות מהם המונעים הצמוד. הליווי ועל
מכך. פטורים הצפון מן הבאים

בעצמו מימן הופברגר
 החוברת את כי משוכנעים הסוכנות בצמרת

 מימן שערוריה, השבוע שעוררה המאויירת,
 חבר־ יו׳ד הופברגר, ג׳רלד המיליונר מכיסו

 זאת, מכחיש הופברגר הסוכנות. של הנאמנים
 היחסים — בה הנידונים הנושאים כי רק טוען

 התרומות מקבלי לבין בתפוצות התורמים בין
 רציני. לדידן ראויים — בארץ

 פוסט. מגירוסלם הופמן צ׳רלס המאמריסיבחוברת, מחבר
 על וענד רבים, של לכעסם הסוכנות, בעצרת השבוע נבח

 וייסבאנר. האוורד על״ידי לו ניתן התג ציר. של תג חולצתו
 מאייר הופברגר. של עוזרו בעבר שהיה הסוכנות, מזכיר

 אופי בעלות קריקטורות שצייר בכך המואשם החוברת,
 מזה החי בצלאל, בוגר כרמי, גיורא הצייר הוא אנטי־שמי,

בארצות־הברית. שנה
 מבולטימור. המיליונר הופברגר, של בסוכנות יריביו

 ובזכות הברון. ימי לשיטות לחזור מנסה הוא כי טוענים
תכתיבים. לתנועה להציג מנסה הוא כספו

 מיהר הנשיא
 ודזלצי! לכדורגל

נאם לא
 דולצין אריה מכהן מאז לראשונה

 כעצרת נאומו על ויתר הוא בתפקידו,
הסוכנות.

 שהיתה בהפסקה בערב, הראשון ביום
 קם העצרת, לכבוד המייגעת במסכת
 הרצוג, חיים הנשיא ביותר, הנכבד האורח

 בשידור לצפות להספיק כדי מהאולם, ויצא
 אנגליה בין המישחק של השניה המחצית

 יוזמת למרות יצא הוא לארגנטינה.
 למקום והביא שטרח גלוסקא, עמי שלישו,

הנשיא. של לשימושו קטן, מקלט־טלוויזיה
 לתחילתה אות היתה הנשיא של יציאתו

 לא הסיבה החוצה. המונית נהירה של
 גם אלא במישחק, רק נעוצה היתה

 על המסכת שהישרתה הכבד בשיעמום
 עד בה צפה הנשיא התיישבות״. שנות 66״

 .1948 בשנת שטיפל לפרק שהגיעה
 הכושל, האירוע .1950 עד התאפקו אחרים

 אלך 40 עלה היסוד״, ״קרן בידי שאורגן
דולר.
 כהנא, מאיר גם היה היוצאים בין

 שני בליוויית במפתיע, במקום שהופיע
מהומות. עורר ולא שומרי־ראש,

 ויתר תורו, כשהגיע הערב, בסיום
 לפני להתבזות שלא כדי נאומו, על דולצין

למחצה. ריק אולם

 מביא סנה סולל
מהונגריה שבדים

 בבודפשט שמע בהונגריה לאחרונה שביקר ישראלי אזרח
 לעבודות־חוץ, הממלכתית המחלקה ראש מפי מוזר סיפור
 חוף־השנהב: בירת מאביג׳או. שחזר

 בחברה במחצית שותפה בונה״ חברת..סולל
 עבודות לביצוע חוף־השנהב של הממשלתית

 בונה״, נציג..סולל פנה הימים באחד ציבוריות.
 לבין שבינם — ההונגרים אל סלומון, עמום

 — טובים יחסים שוררים במקום הישראלים
 לגייס מסוגלת בונה״ ״סולל שאין להם והודיע

 על בחוך־השנהב. לעבודותיה עובדים בישראל
 12 מהונגריה להביא ההונגרי מן ביקש כן

 לסלילת נוספים, עובדים 100ו־ מהנדסים
בחוף־השנהב. בניינים ולהקמת כבישים

גיזענים נגד רבנים
 פיסקי־ההלכה את אלה בימים חוקרת מתונים רבנים קבוצת

 לרשת המועמדים הקצינים. הרבנים שלושת בעבר שהוציאו
 נבון. גד האלוף הראשי, הצבאי הרב של מקומו את

 ראש־אכ״א ואת הרמטכ״ל את לשכנע החליטה הקבוצה
ניזעדת. ברוח לפסוק הנוהג קצין לתפקיד למנות שלא

בקרוב:
בפנטון פסק־הבוררות

 בחברת־ השותפים שלושת בין הבוררות
 בשנה שהתפרקה תיהשורת״, ״פנטון הפירסום
גבוה. להילוך נכנסה שעברה,

 בראשה יזכה מי
קים? של

 ,14ה־ בת הבלגית הזמרת קים, סנדרה
 בשבוע לבוא עומדת האירוויזיון, זוכת
לעיר־הנוער. פירסומי כגימיק לארץ, הבא

 הצמרת ספרי בין קרב ניטש עתה כבר
 אחרי הילדה, של ראשה על התל־אביביים

 על לבלעדיות הבטחות שהיחצ״נים'פיזרו
תיספורתה.

 קים אם כלל ברור לא כאשר זה כל
פעמים. כמה — כן ואם להסתפר, תסכים

 חודשים, כמה במשו מהעבודה פנטון נעדר שעברה בשנה
 במשבר החברה את מצא וכשחזר בריאות, של מסיבות
עוד. התאוששה לא שממנו

הח״בים שכר שדכן
 של שכרם את עירכן ועדת־הכנסת, יו״ר רייסר, מיכה

 באפריל. ז מה־ רטרואקטיבית הח״כים,
 ולפני ההטבות ללא הידר, של שבר־היסוד
 אגורות. 85ו־ חדשים שקלים 1688 ניכויי־המס:

אגודות. 72ו* ש״ח 1303 דדם: של שבת

נדשטרת־נחסר
בישיבות

 לאחרונה הורו ובבני־בדק בירושלים הישיבות ראשי
 האישיים בחפציהם חיפושים לערוך לר״מים(המשגיחים)

 ״תועבה". ולהחרים התלמידים של
 את שולחים שבעודם כך על מהליגלוגים נפגעו הרבנים

 הם ביגדי־ים, של תמימות לפירסומות להתנכל תלמידיהם
 חוברות בחדריהם מצפינים שהבחורים מכד עיניהם עוצמים

קשה. פורנוגראפיה של

 מוסיקליים כיסאות
בדובר־צה״ל

 דובר־צה׳ל, ביחידת הקצינים של התכופים החילופים
 הכתבים. בקרב מורת־רוח מעוררים בפיקוד־צפון, ביהוד

 עם יחד תפקידה את עזבה עופרה, רב־סרן בצפון, הדוברת
 גיורא, סגן־אלוף לבוא אמור במקומה אור. אורי האלוף,

 בואו עד אך בירושלים, ביחידת־הדובר בעבר ששימש
 עימנואל. ),סגן־אלוף(במיל אחר, קצין מקומו את ימלא

 הכיסאות תופעת בי טוענים העיתונאים
בעבודתם. פוגעת התבר ביחידת המוסיקליים

בחיפה? יבקר מי
 לגימלאות פרש מאז אחדים, שבועות מזה

 המחלקות פועלות שולמן, דניאל העיריה מבקר
 ביקורת בל ללא חיפה עיריית של השונות

שהיא.
 מבקר של מינויו אופן על מחלוקת התעוררה העסקנים בין

 מועצת־ על־ידי להתמנות עליו כי קובע החוק חדש.
 למינוי. מיכרז להקדים החליטו בחיפה אך העירית

 שיזכה המועמד אם כי טוענים המוזר להליך המתנגדים
 זו תיקלע העירית במועצת התנגדות יעורר במיכרז

 בתביעה הסתבכות בין לבחור תיאלץ היא למלכודת:
 של מינויו לבין המיכרז, תוצאות אי־כיבוד נשל מישפטית.

לה. רצוי שאינו מועמר

סדר
הרתחת במועצות

 שהחליטה חובשי־כיפות, אנשי־מדע של שמלח
 פנתה הדתיות, במועצות סדר לעריכת לפעול

ברור. חוק בעניין לחוקק בדרישה לשדים
 שווה יצחק הפרופסור השדולה: מקימי עם הנמנים בין

 לנשיאות מועמד שהיה בנחל״שורק, הגרעיני מהכור
 בר־ רקטור לשעבר אקשטיין, שלמה הפרופסור המדינה,

 ויינברג. חנניה מרחובות המפד״ל וחבר אילן,
 ייערכו למועצה שהבחירות מציעה השדולה
 לרשויות הבחירות של ובמתכונתן במועדן

 על־פי המועצות מתמנות כה עד המקומיות.
מיפלגתיים. הסכמים
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