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 התשובות תואמו
בפרשה

 איראן־גייט פרשת גיבורי בילו סוף-השבוע את •
 ראש־הממשלה, במישרד בישיבה בישראל
 מידי שקיבלו לשאלונים, אחידה עמדה בגיבוש
______________בפרשה. החוקרים קאיםהאמרי

הוועידה? דחה1 שמיר
 לדחות השבוע שקלו שמיר יצחק של בלישבתו

 העימות את למנוע בדי ועידת־חרות, את שוב
לוי. דויד עם במהלכה הצפוי

ס פ ס ב ^ ע :
 השגרירות את לקבל יעקובי גד של סיכוייו

ומתמעטים. הולכים בוושינגטון
 יימשד עוד כל כי סגור, בפורום השבוע, התבטא שמיר

 גגד אותו מסיתים גם עוזריו חדש. שגריר ימונה לא המשבר.
 שבוע כל לו יגרום לפרס המקורב ששגריר בטענה יעקובי.

 בביקורו נוביק, נמרוד שבוע לפני לו שגרם כפי מדיני, נוק
בארצות־הברית. הקצר

 המיני: המטרידן
במישרד־התיירות

 ודרש עובדות שהטריד הבכיר הפקיד
 מישרד־הת־ עובד הוא עימו לשכב מהן

השר. של ממקורביו יירות,
 שר־המיש־ גם שהוא שריר, אברהם

 השבוע ועשה הפקיד, על מגונן פטים,
השערוריה. פירסום את למנוע מאמצים

בזמר נזף רביו
 על ״דבר״, היומון את קנסה הצבאית הצנזורה

 אלוף־מישנה על אמריקאי חרם קיים כי שגילה
סלע. אביאם

 כי שעבר. השישי ביום שפירסט הראשון היה דבר העיתון
 סודי, במיכתב רבץ, ליצחק הודיע יוז ארט האמריקאי הציר

 ישרת שבה יחידה כל יחרימו ארצות־הברית צבא שזרועות
פולארד. ג׳ונתן המרגל של מפעילו היה אשר סלע,

 הביע זמר, חנה גם השתתפה שבה סגורה, באסיפה
הפידסום. על זעמו את רבין

מיליון 6 סחט חלצי!
 חודשים, תישעה בעוד להתפטר הבטחתו תמורת
 של מחבר־־הנאמנים לחלץ דולצין אריה הצליח

 דולר מיליון שישה של לתוספת אישור הסוכנות
הציונית. ההסתדרות לתקציב

 להגדלת ארוכה, תקופה במשר הנאמנים, התנגדו לכן קודם
 היו הם להתפטר דולצין של הבטחתו תמורת אבל — התקציב
מחיר. כל לשלם מוכנים

מגבית שד
 עוד להקים הציונית בהנהלה שוקלים פרשת־רולצץ, בעיקבות

 תהיה שלא כספים, איסוף של עצמאית מערכת — מגבית
 חבר־ הוא ההצעה בעל האמריקאיים. המגביות במנהלי תלויה

אבן. אפרים ההנהלה

איוואן למישפט המיצעד
 והיה דמיאניוק, ג׳ון של מייטפטו שנפתח לפני
1 0 1!

 מיזכר-הבנה על שחל משה יחתום השבוע בסוף
 עם האנרגיה תחומי בענייני לשיתוף־פעולה

ארגנטינה.
 בממשלת שר טרוקו, פדרו הד״ר את בארץ מארח שתל

 בינוי, ביניהם: מיניסטריונים, חמישה על הממונה ארגנטינה,
 ואנרגיה. תשתית תחבורה, שיכון,

 על ידיעות באחרונה פורסמו הזרה בעיתונות
 ישראל של הביון מוסדות בין הדוק שיתוף־פעולה

וארגנטינה.

ברעם:
באוקטובר בחירות

 ממשיך ודועך, הולך לליכוד המערך בין הנוכחי המשבר בעוד
 הבאות שהבחירות להתעקש ברעם, עוזי העבודה, מזכ״ל

יוקדמו.
 במיפלגתו, פנימי בפורום השמיע שאותה ברעם להערכת
הקרוב. באוקטובר הבחירות יתקיימו

 וענונו מישפחת
למיתקפה

 ל־ ששלח באיגרת טעו, פרס שימעון
 וענונו שמרדכי האוסטרלי, שר־החוץ

 להם שזוכה כפי סבירים, ב״תנאים מוחזק
לש בתשובה זה היה בישראל״. עציר כל

 הוגשה שלה שבפרלמנט מקנברה, אלה
וענונו. של החמור הבידוד בעניין שאילתה
 עומדים ואשר, מאיר וענונו, של אחיו
 הם אחיהם. למען ציבורי במאבק לפתוח

שי בפומבי, יתקיים שמישפטו תובעים
 ושיופסקו מניעיו את להסביר לו תירו

מעצרו. במקום עליו הקשים הלחצים

אותם יקדם י1ר
 כל לצד לוי, דויד מחנה בכינוס לב: לה שמו שמעטים עובדה

 וניסים קליינר מיכאל גם הבימה על ישבו שלו, הח״כים
 מהשניים אחד לפחות כי רמז בכך רואים בומ״ות אבולוף.

הבאת לכנסת לוי של מטעמו ייכנס

ציוני? לדי! אביחי
 אברהם הד״ר את לתבוע מאיים דולצין אריה

 של בית-הדין בפני לדין היסוד״, ״קרן יו״ר אביחי,
הציונית. התנועה

 במחאה להתפטר, כוונתו על אביחי הודיע יפרשת־יפת בשיא
 בעיתונות. נלהבות בכותרות וזכה דולצץ, של אוזלת־ידו על

 בסדום״. יחיד כ״צדיק אותו הכתיר אף מעיתוני־הבוקר אחד
 תיקשורתי תרגיל אלא זה היה שלא התברר, מעשה לאחר

 היום. עד מכיסאו נפרד לא ואביחי מבריק,
 נזק גרם אביחי של שהתרגיל טוען דולצין

 גילגל שאביחי כך על הוא זעמו למעשה, למגביות.
 . נאלץ שבסיומה במפולת, הראשונה האבן את

יתפטר. כי להבטיח דולצץ

אלה
המישפטים״ ״הגורמים

 ״הגורמים הם בו״סלע ויורם צור יהודית בייניש, דורית
 פלילית בחקירה לפתות מחריש השבוע שדרשו המישפטייס"

העליץ. בית־המישפט את שביזו הדיינים 52 נגד
 עוד חריש של לשולחנו להגיע עומדת בינתיים

 משתמט המר זבולון השד בדיץ: הקשורה פרשה
 דיין נגד בתלונה מטיפול חודשים ארבעה מזה

 בעת שהשתולל בתל-אביב, הרבני בבית־הדין
גט. סידור

לנטנקר ליבאי עצת
 יעץ המדינה, ועדת־ביקורת ידר ליבאי, דויד הח״ב
 גילוייו עם להתאפק שנקר לשימחה שנתיים לפני

 תנאי את יסכם לא עוד כל בבל״ל, האי-סדרים על
מהבנק. פרישתו

 גליה של טענותיה על בתגובה זו, עובדה השבוע גילה שנקר
נגדו. מאור

 דוברים, עשרות בהשתתפות חילוניים, של מרתון
 במרס, 11ה־ הבא, בשבוע הרביעי ביום ייערך

 ״עמותת ביוזמת הוא המרתון בצוותא־תל־אביב.
בתשובה״. החזרה נפגעי

 מתארגנים מזה זה הרחוקים שאירגונים הראשונה הפעם זו
 האגודה״ליהדות חלק בה יקחו משותפת. לפעולה

 שלה, ה״יהודיות" את דווקא המדגישה הומניסטית־חילוניוג
 החילונית, ההומניסטית והאגודה החילוני השרות

 הישראלית, התרבות ומן מהמדינה היהדות בהפרדת הדוגלות
הדתיים. בדיני־האישות ברפורמה המסתפקת ונעמת,

ילין־נזור רחוב
 על בעיר רחוב לקרוא עומדת תל-אביב עיריית

 המרכזית הדמות שהיה מי יליך־מור, נתן של שמו
 מטעם הראשונה הכנסת חבר לדדי, מחתרת במרכז

 יצחק היה ממנהיגיה ״הלוחמים״(שאחד רשימת
 עורך השמית״, ״הפעולה ממיייסדי ואחר-כך שמיר)

 ישראלי* שלום למען ופעיל ״אתגר״ ביטאונה
פלסטיני.

 על הודיע בן־מאיר, רב בעיריה, מיפלגת־העבודה איש
 ח״כ הוא גם בהן־צידון, שלמה לעורך־הדין העקרונית ההסכמה
זה. עניין למען הפעיל לשעבר,

לדין פורעי־חברון
 התחיה פורעי נגד המישטרתית החקירה הסתיימה

 שהיו בעת ואנשי־ציבור, ח״כים שתקפו וכך,
 11 לפני בחברון, עכשיו״ ״שלום של לכינוס בדרכם

חודשים.
 המישטרד״ שר מסר פלד מתי הח״כ של לשאילתה בתשובה

כיתבי־אישום. להכנת הועבר התיק כי בר־לב, חיים

חדש ,,,מעריב
 בעיצובו מעריב יופיע האחרץ, הרגע של דודה תהיה לא אם

הקרוב. השישי ביום החדש

מסתגר אפרתי
 מהשלושה ואחד בבל־ל דירקטור שהיה אפרתי, מיכה

 בחדרו מסתגר יפת. ארנסט של שכרו את שאישרו
גבע. שבקיבוץ

הימ״ר נגד לכיש
 מותחים לכיש במרחב בכירים קציני׳־מישטרה

 ובמיוחד בתל-אביב, חבריהם על קשה ביקורת
 שהיה הגבר וינר, רון בפרשת טיפולם בשל ביימ״ר,
הדרומי״. כ״האנם חשוד

לכיש, מרחב בתחום נרצחה איימוס, לוסי הקורבנות, אחת

לבלא לרגל עולים
 תחת כורעת תירצה״ ״נווה כלא הנהלת

להו המציעים אמנים, של הפניות עומס
האסירות. לפני בהתנדבות פיע

 בכך, הוא יצרי־ההתנדבות של מקורם
 האנד את מזכה בבלא־הנשים הופעה שכל
 וביחסי• בהזדמנויות־צילום והבדרנים נים

 צופות אלה שבהופעות מפני חינם, ציבור
מפורסמות. אסירות

בתפקידו ימשיך ינון
 הוועד-המנהל של הנוכחי הידר ינץ, שמיכה יתכן

 שנה חצי בתפקידו ימשיך רשות-השידור, של
שלו. הקדנציה תום אחרי

 ידו־ לבחור אמורה והממשלה החודש, הקדנציה את מסיים ינון
 ד״ר הוא לתפקיד הרציניים המועמדים אחד לרשות. חדש

 לישכת־העיתונות מנהל המערך. איש פלג. ישראל
 שימעון פרופסור הוא עלה ששמו אחר מועמד הממשלתית.

שיטרית.
 הגדולות השותפות שתי בין והמריבות המתחים בגלל

חורשים. בכמה יידחה חדש יו׳ר של שמינויו יתכן .בקואליציה

 מהמערר: עיריות ראשי
רגו! יזיק פרס

 סמיכות את לבטל מנסה מהמערך עיריות ראשי של לובי
 הבחירות לבין לכנסת הבאות הבחירות בין התאריכים

 .1988 לסתיו המתוכננות המקומיות, לרשויות
 פרם שימעץ עם אותם יזהו הבוחרים הנימוק:
בקלפי. אותם ויענישו

עינג; ו״ידדא כעריכת


