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 יגמור לא ״שמיר
קדנציה!״

 נובעת בצמרת־חרות הרבה העצבנות
 רמז •מעליה שמיר, יצחק שיל מהחלטתו
 גם התנועה בראש להתייצב למקורביו,
הבאות. בבחירות

 ואמר בזעם, כך על הגיב בחרות בכיר שר
 של החלום זה ..אם מצומצם: בחוג השבוע
 לגמור יצליח לא שהוא אדאג אני אז שימיר,
הנוכחית!״ הקדנציה את אפילו

 שמושת שוב
סובייטיות

 על שמועות נפוצו •טיב הדיפלומטיים בחוגים
ייטראליים־סובייטיים. מגעים
 את כי השבוע, פירסם שלנו ישראל הניו־יורקי השבועון
 אברהם מישרר־החוץ מנכ״ל מנהלים ישראל מטעם המגעים

 נמרוד הד׳׳ר המדיני, והיועץ בז׳נווה, השבוע שהיה טמיר.
נוביק.

 פרס יתגנב בך
לקריית־שמונה

 ריקם פניו את השיבה שהעיריה אחרי
 של באזרחות־כבוד לזכות סיכוייו ואפסו

 להיכנס פרם שימעון מנסה קריית־שמונה,
 מועצת■ באמצעות צדדית: בדלת לעיר

הפועלים.
 למזכיר פנו שר־החוץ של עוזריו

 שלום, יוסף המקומית, מועצת־הפועלים
 ״יקיר תואר את לפרס שיעניק בבקשה

 איש־ הוא שלום קריית־שמונה״. פועלי
, ך ר ע מ לסרב. שיוכל להניח וקשה ה

 על בסינגאפור חרטה
נ1הרצ הזמנת

 הרצוג, חיים הנשיא הזמנת על בגלוי מתחרטת סינגאפור
 של החריפות התגובות בגלל למדינה. רב נזק שגרם

 מאלייזיה. — המוסלמיות ובעלות־בריתה שכנותיה
וברוניי. אינדונסיה

 פומבית הודיע קואך־יו לי ראשי־הממשילה
 היה לבוא, עומד הרצוג בי מראש ידע שאילו
 כי רמז הוא הביקור. את לדחות ממנו תובע

 דבר־ את ממנו העלים שלו מישדד־החוץ
מדי. מאוחר היה שזה עד ההזמנה

יושבתן העיתונים
 להצטרף שהחליטו היומיים, בעיתונים עוברי״הדפוס

 את ישביתו הכלכלית, התוכנית נגד לפעולות־המחאה
השביתה. תהיה יום באיזה הוחלט טרם היומיים. העיתונים

 חקרנו רק צד״ל:
העיתונאי את

 כאשר בצרפת.' ישראל של לתדמיתה צפויה מכה עוד
הצרפתית סוכנות־הידיעות כתב של סיפורו שם יתפרסם

 רצועת־הביטחון. מאיזור צד״ל על־ידי שגורש (סי׳׳ץ),
 הוראה השבוע התקבלה סי״ץ של הירושלמי בסניף

 אזרת העיתונאי, של טענותיו נכונות את לברוק מפאריס
 בגלל צד״ל אנשי של חמתם את עליו שהעלה לבנוני,
 היה הוא גירושו שלפני טען הוא לביירות. גורש דיווחיו.

 צד״ל. של במיתקן־החקירות־והמעצרים במעצר נתון
 של סיפורו את אישר בירושלים אנשי־סי״ץ של תחקירם

 הוחזק הוא כי הכחישו בצד׳׳ל אחד: פרט מלבד ■האיש.
אנשי־לאוזר. הסבירו אותו.׳׳ חקרנו ״רק במעצר.

לליכוד? תצטרף תמיי
 תמ״י כי האפשרות, לאחרונה הועלתה חשאיות בשיחות
לליכוד. כחטיבה הבאות בבחירות תצטרף

מתחזק דרובלס
 כבר מתחזק. בחרות דרובלם מתי •טל מעמדו

 רשימת־חרות בראש יעמוד הוא בי ברור היום
 על לשמועות הבאות. הציוניות בבחירות

 אין זה לתפקיד נתניהו ביבי של מועמדותו
שחר.
 ראש־ אהרון. חיים של מעמדו מאוד נחלש זאת לעומת

 בהנהלה מקומו את כנראה יפסיד והוא המחלקה־לעליה.
 כשהיה שהתפרסם ברגמן, דובי יתמודד מקומו על הציונית.

עסקן־סטודנטים.

 לצנזר ניסה הקזנסזל
פנפזלר ״אחאנטי את

 יגר, משה בניו־יורק, ישראל קונסול
 הישראלי״ הסרט ״פסטיבל למנהל פנה

 הקרנתו את להפסיק בבקשה בניו־יורק
פופולד. ״אוואנטי של

 טען כלל, הסרט את ראה שלא הקונסול,
 כי פיינגשטיין, מאיר המנהל, באוזני
 הצגת נגד רציניות״ ״תלונות אליו הגיעו
״האנטי־ישראלי״. הסרט

 משרזן דזרשים
כץ את לרסן
 ישראל של התחזקותו על ההתמרמרות גוברת במחנה־שרון

 וכי לאחרים, הדרך את חוסם כץ כי היא הטענה כץ.
 למחנה. כבור מוסיפים אינם הזם שהוא הרבים המינויים
 לכץ לקרוא עליו לוחצים שרון •טל תומכיו
_________________________לסדר.

פ,י.ט בשקבות כספי
 כספי. יהושע ניצב בארצות־הברית, מישטרת-שראל נציג

 דורי בליך חגי את לחפש הארצי מהמטה הוראה קיבל
 מהארץ. שנמלטו פ.י.ט חברת־הברוקרים בעלי סלנט,

 מסתתרים השניים כי היתה כה עד ההשערה
בבראזיל.

 על מאיימת ש״ס
מבשרת־ציזן

 ירושלים, שליר היוקרתי הווילות ישוב במבשרת־ציון,
 לישוב. קרואה ועדה מינוי אחרי הצפוי מן דאגה שוררת

 כי חוששים חילוניים, כולם כמעט התושבים,
 שיפגע איש־־ש״ס, במקום ימנה מישרד־הפנים

תורני. חינוך לטובת הכלליים בשרותים

 בתשובה: החחרים
ממנדט פחות

 שאול העיתונאי על־ידי כארצות־הברית שפורסם חרש, ספר
 בתשובה" ״החוזרים של הכולל מיספרם כי מגלה מייזליש,
 איש. אלף 13 על עולה אינו האחרונות בשנים למיניהם

 של האלקטוראלי מישקלם זה, חשבון לסי
אחד. ממנדט פחות הוא החדשים הדתיים

 פרטית אבטחה
בסבב־יאיר

שכל בארץ הראשון הישוב יהיה כוכב־יאיר החדש הישוב

 חברת־ של אזעקה לרשת יחוברו הכלל. מן יוצא בלא בתיו,
 קציני* הם במקום המתיישבים כל כמעט פרטית. אבטחה
ביותר. בכירים מהם אחדים צה״ל,

לזזינסקי נגד גורדזן
 עליית־הנוער מחלקת ראש גודדון, אורי

 של מנהיגותו על תגר לקרוא החליט בסוכנות,
 יורשו להיות הסיכויים בעל לווינסקי, עקיבא

דולצין. אריה של
 את תקף הוא שעבר, בשבוע הנהלת־הסוכנות, בישיבת

 ולרה־אירגון. לחיסכון לווינסקי של תוכניותיו
 אך דלים, הם 1 מם׳ להיות גורדו! של סיכוייו

בתנועת־העבודה. דאי־שקט יגרמו יומרותיו
 את שיכנע כאשר אישי, בניצחון לווינסקי זכה בינתיים

 בן ברק צבי בעדרו, לבחור הסוכנות של ועדת־המיכרזים
 מועמדים על גבר ברק לכספים. המחלקה כמנכ״ל ,37ה־

 הציבורי מהשרות העסקים. מעולם וידועים ותיקים
ומצה׳׳ל.

במועמדים רגר גם
 הבונדס, מנהל שהיה רגד, יצחק(״איז׳ו״)

 אברהם של הפנוי מקומו על למירוין מצטרף
המנוח. כין
 מנחם ביניהם ליברלים. של ארוכה לרשימה מצטרף הוא

 מתמהמהת הליברלית שהמיפלגה ככל פרח. ויהודה סבידור
 ראש־מחלקת־הנוער־ לתפקיר שלה המועמד בבחירת
המועמדים. רשימת מתארכת כן והחלוץ.

לאוטמן נגד גידרמן
 של בישיבה השבוע פרין חריף מילולי עימות

 בץ הכלכליים, האירגונים של ועדת־ד־,תיאום
גילרמן. לדני לאוטמן דוב

 נשיא לאוטמן, נגד התפרץ בוועדה, הסותרים נציג גילרמן,
 וההסתדרות הממשלה עם במגעים כי בהאשמה התעשיינים,

הסוחרים. של מהאינטרסים מתעלם הוא

הנגב
למילחמת־תדמית

 אותה שידריך צוות־יועצים, הקימה מועצת־נבחרי־הנגב
 תדמיתו. ולשיפור הנגב של האינטרסים למען במאבק
 מועצת־הנבחרים. ירד חזן. צבי יעמוד הצוות בראש

 שלום הכלכלן מלצר. אהרון עורך־הדין בו וישתתפו
וילדר. צבי ואיש״יחסי־הציבור יעקובסון

 קזסמטיקה מזכרים
לצרפתים

 לחדור הצליחה סיטון האחים של הקוסמטיקה חברת
 הטאקטיקה פריטים. אלף 300 לאחרונה שם ומכרה לצרפת,

 מפאריס, לחלוטין התעלמו הם הישראליים: האחים של
מרסיי. באיזור בדרום, השיווקי המאמץ את ומיקרו

 מד1ל בן־גל גיל
פסיכולוגיה

 הברוקר ברצח שהורשע בן־גל, גיל
 פסיכולוגיה, בכלא לומד אלטרוביץ, יעקב

 את בבר השלים הוא אקדמי. תואר לקראת
 להכניס רשות וקיבל השניה, השנה לימודי
הלימודים. לצורכי אישי, מחשב לתאו

 יישמע ההרשעה על שלו העירעור
הבא. בחודש העליון בבית־המישפט

קיבוצית? יחצ״נות
 לבדוק התחילו הארץ במרכז קיבוצים שני

 יחצ״נים שגובים המחירים את בדיסקרטיות
שרותיהם. תמורת

 פורסם אולם יחצ״ן. המעסיק אחד קיבוץ ולוא אין כה עד
ברצינות. בזו אפשרות שוקלים שבערבה ביוטבתה כי

סימן־ההשכרה לבטל
 הסימון את לבטל מהמכס דורשות רכב להשכרת החברות
 הן כך הסימון, שלהן. המכוניות מיספרי סביב המיוחד
גנבים. מושך טוענות,


