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להפתיע רוצה שמיר
 לצאת שמיר: יצחק של החדשה האמביציה

 עם היחסים בתחום ומפתיעה חדשה ביתמה
 נופל אינו שהוא לכל ולהוכיח הערבי, העולם
פרם. משימעון זה כעניין
 הקיפאון תחזית על מקורביו לפני התלונן הוא לאחרונה
שבראשותו. לממשלה והמשקיפים הפרשנים שצופים
הקרוב. בזמן תוכניותיו את לגבש עומד שמיר

 מתכזננים בירושלים
לנסיעה

 שייערכו האמריקאי, לקונגרס הבחירות בגלל
 את לדחות שמיר יצחק נאלץ הבא, בשבוע
 לפני עוד תיבנן שאותה הממלכתית, נסיעתו

לוושינגטון. הרוטציה,
 ינואר. ראשית או דצמבר ראשית המשוער: המועד

 אך רגן, מרונלד רישמית הזמנה עדיין אין שמיר של בידו
בקרוב. תשוגר כזו שהזמנה הצדדים שני בין הבנה כבר יש

 סעיד אדוארד
לארץ

 אדו־ הפלסטיני־האמריקאי הפרופסור
 הלאומית המועצה חבר שהוא סעיד, ארד

 כאורח בארץ, בקרוב יבקר הפלסטינית,
המזמי התיכון״. במיזרח לשלום ״המרכז

 להסתבך עלולים הם כי שחששו נים,
 ב־ ביררו ,.חוק־הפגישות״, על בעבירה

 הממשלה, עמדת תהיה מה מישרד־החוץ
 לא שמצידה נוביק נמרוד על־ידי ונענו

קשיים. כל יתעוררו
 גפני, וילי ״חוק־הפגישות״: בעניין ועוד

 ״ניו-א- האנגלית בשפה הירחון עורך
 המישפטי מהיועץ אישור קיבל אוטלוק״,

בסימפוז להשתתף חריש, יוסף לממשלה,
 הסו־ המיפלגה מטעם בגרמניה מדיני יון

 בסימפוזיץ הגרמנית. דמוקרטית ציאל
אש״ף. מטעם דוברים גם יהיו

לממשלה. דומות פניות ייתכנו בקרוב
 החדש לחוק המתנגדים מישסטנים

״המ לעליבותו. הוכחה זו בתופעה רואים
 ליגלג חשוב,״ סעיף בו להוסיף שכח חוקק

 למנות שיש קבע ,.ולא השבוע, מישפטן
פקיד־רישוי־מיפגשיס.״

בשקט פועל שרון
 תנועת בתוך פעילותו את באחרונה מרחיב שרון מחנה

 של בכוחם ונוגס חדשים אנשים לשורותיו מגיים החרות,
 בשקט מתבצעת החדשה הפעלתנות הגחלים. המחנות שני

 הפירסומת. מזרקורי הרתק הסניפים, בתוך גמור,
 מתרדמתם לעורר לא בדי לשרון דרוש השקט

ולוי. שמיר של המחנות את

קרובים ללא כבד
 נלקח שדייר אליהו אצל בחיפה שהושתל הכבד
 נותר מותו שביום הארץ, ממרכז גבר של מגופו

קרובים. ללא

לכנסת בל״ל
לקיים שפירא מאברהם ידרשו בוועדת־הכספים חברים כמה

 המישפטי ליועץ שהוגשו מקיף'בתלונות דיון 'בקרוב
בבנק. בכיר עובד על־ידי בל׳׳ל, נגד לממשלה

 בוועדת־חוקז־דחוק- גס יועלה הבנק של שמו
 בטיב לדון קולם מאלי יבקשו כשדדכים ומישפט,

 אמנון עורך־הדין לבין בל״ל בין היחסים
 מועצודהמנהלים חבר הוא הפרקליט גולדנברג.

 בעניינים לו מייעץ גם זמנית ובו הבנק, של
 יפת ארנסט את ייצג השאר בץ מישפטיים.

 מתייחסים רבים מישפטנים ועדת-בייסקי. לפני
גולדנברג. של לבפל־התפקידים בחומרה

 אשכנזים שני
בפרץ אוחזץ

 באחרונה גולשת לש״ם חב״ד בין המילחמה
עדתיים. לפסים
 של אנשיו את לאחרונה האשים שורשים, ש״ס, ביטאון

 פרץ, יצחק לשר־הפנים, איבתם כי שניאורסון מנחם־מנדל
 חייבים, נותרו לא יריביהם מיזרחי. לרב אשכנזים איבת היא

 את בחחפות האחרון בגיליונו תקף חב״ד, כפר וביטאונס,
 מפורשות לנקוב מגלי ש׳׳ך, אליעזר הרב ש״ס, מנהיג
 המזלזל אשכנזי אלא נורמאלי, אשכנד אינו ״.״הוא בשמו;

 הוא ספרדי שכל הרבה בבורותו חושב זה אשכנד בספרדים.
 אותו.' לשלהב שאפשר פרימימיב...

 אשכנזי, הסתם מן חב״ד״, ב,בםר המאמר בעל
 הלך- באותו בדיוק לוקה הוא כי כלל הבחין לא

 הרב את האשים שבו ומתנשא, גיזעני רוח
 פרץ,״ לרב אישית התנגדנו לא ״מעולם ש״ך.
 אלא אינו ״הוא בפטרונות. החב״דניק סיכם

מזימות.״ של קורבן

 ידרוש פלאם!
דמי־השתיקה את

 יגאל של במישפטו פסק־הדין בעיקבות
 להגיש פלאטו־שרון שמואל החליט לביב,

 כי יבקש בה לביב, נגד אזרחית תביעה
 על־ידי לו שנתן הדולר 3500 את לו יחזיר
 יכתוב שלא כדי בפאריס, אסולין, ז׳ק גיסו,
מזיקות. כתבות עליו

מתפשט ישראל קור
 תחנת־הרדיו להקמת שיש החיוביים ההדים בעיקבות
 ברחבי להתפשט קול־ישראל ממשיך באילת, המקומית

הארץ:
 בכרמיאל, דומה תחנה תיפתח הבא בחודש

״.1 ״באר-שבע שידורי יתחילו ובדצמבר
ודימונה. ירוחם העיירות יהיו בתור הבאות

 החלארים
פורן של

 שבאחזקתם אלפי־הדולארים, ממאות ניכר חלק
 הם פורן, אפרים תת-אלוף(במיל׳) נאשם בחד׳ל
קיבל שהוא שכר

 אוטובוסים
מחו״ל? רק

 לחדש העומדים לתחבורה, הקואופרטיבים שני
 שלמים אוטובוסים לייבא מעדיפים צייהם, את

מחדל.
 לדן. ו־ססז לאגד אוטובוסים 400ב־ המדובר
 מיוחדת מחלקה בו שיש הארגז, מיפעל עומד בינתיים
 עשרות לפטר מיובאים, מחלקים אוטובוסים להרכבת
 היו לא הקואופרטיבים הזמנות. היעדר בגלל עובדים,
 הרכישות את וצימצמו בו, שהורכבו מכלי־הרכב מרוצים

ממנו.
 בעמדת תומך אמוראי, עדי סגן־שר-האוצר,
 קורסו, חיים ושר-התחבורה, הקואופרטיבים,

 יובטח לא עוד כל אולם עמדה. קבע טרם
 תיפול לא הציים, לחידוש הממשלתי המימון
בעניץ. הכרעה

 התחטת בעלי
לעיסקי־יבוא

 אחד כנראה יהיו מאורגנת, כקבוצה תחנות־הדלק, בעלי
 תופעל כאשר ייבוא״הרלק, לתחום שייכנסו הגורמים
זה. בתחום שחל משה של הרפורמה

דלק לגנבי מיוחד חוק
 זאב מישרד-האנרגיה, של המישפטי היועץ
 עונשים יוטלו שלפיו הצעת-חויק מגבש אפיק,

 והמרמים דלק הגונבים מתדלקים על כבדים
לקוחות.

 הדלק, מינהל במיסגרת מירשם, בהקמת מדובר בהצעה
 אספקה, בשיווק, העוסקים האנשים שמות יירשמו שבו

 אדם העסקת ומוצרי־דלק. גאז דלק, של ומכירה חלוקה
 שייתפס ומי במירשם, ברישומו תותנה אלה בתחומים

 עוד. לעבוד יוכל לא והוא שמו יימחק — בהונאה
שנות־מאסר. חמש עד זה: בתחש לעבריינים העונשים

 אלה פרטים המגלה התחבורה,,בדרך״, ירחון
 של תגובתו את מביא גם החדש, בגיליונו

 על זועם האירגון תחנות-הדלק. בעלי אירגון
 את עליהם מטילה שהיא מפני הצעת-החוק,

העובדים. של ליושרם לדאוג האחריות
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 שמאחורי חושי אבא
האגדה

 בחיפה חושי אבא של שילטונו תקופת על נעלמים פרקים
 פרי־עטם לאור, בקרוב לצאת העומד חדש, בספר כלולים

גלבוע. ויהושע טל ירח החיפאיים העיתונאים של י
 שיחשפו ופרוטוקולים מיסמכים גם יכלול הספר

 לערביי ביחס חושי של האמיתית עמדתו את
 כי האגדה רווחה כה עד .1948 בשנת חיפה
ובריחתם. גירושם את למנוע ניסה חושי

בבראו! מפצירים
 המישנה בראת, בחנן לאחרונה מפצירים רבים אישים

 משרות־החוץ. יפרוש שלא מישרד־החוץ, למנכ״ל
שמיר. יצחק ראש-הממשלה, המפצירים: בראש

 גה3רע חקירת
נמשכת

 בונה סולל של עסקות בעניין בחקירה ממשיכה המישטרה
 מיבני־תעשיה. לבניית ברעננה חברה עם

חדשים. מיסמבים נאספו האחרונים בימים

ב״ש כובש גול!
 באר־שבע במרכז תקים גולן מנחם של קנון חברת

 רב־שבע שייקרא במקום, אולמות. שיבעה בן אשכולנוע
 מקומות 1200 בו ויהיו דולר, מיליון וחצי 3 יושקעו
ישיבה.

ההפרדה נגד מרד
 חריפות אזהרות הגיעו ״דן״ לקואופרטיב

ל להיענות שלא בציבור, רחבים מחוגים
 מקומות- להקצות הדורשים הדתיים, לחצי

ולגברים. לנשים נפרדים ישיבה
 האפרטהייד את הקואופרטיב ינהיג אם

החי הציבור יגיב באזהרות, נאמר המיני,
 וקבועות נמרצות בפעולות־מחאה לוני

האוטובוסים. בתוך

גזרדזן של הביתרים
 היהודית, בסוכנות עלייודהנוער מחלקת ראש גורדון, אורי

 באנשי־ביתר באחרונה מפציר העבודה, מיפלגת איש שהוא
 התפנה שם למחלקת־הנוער־והחלוץ, לעבור לו שיעזח
 המנוח. כץ אברהם של מקומו

 הנוער־ של מזה יותר גדול הוא עליית־הנוער של תקציבה
 השניה במחלקה בעיקרו. תיפעולי תקציב זהו אך והחלוץ,

 שלל לחלוקת אפשרויות יותר דש שליחים יותר מועסקים
 יותר רצינית כעמדת־כוח נחשבת היא ולס — פוליטי
הראשונה. מאשר

 עיריות ראשי
בבבלים

 הנוסח על התמרמרות יש המקומיות הרשויות ראשי בץ
 בכבלים. לטלוויזיה החדש החוק של

 ברשתות שותפות להיות אמורות העיריות
 כי העלתה מישפטנים של בדיקה אך המקומיות,

 העניינים ובכל מיזערי, יהיה בשותפות מישקלן
כבולות. ידיהן יהיו החשובים

נדמזן גיורא בעריבת


