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דחשיגגנחן? ער! עמוס
 במיסדרונות נלחש עח עמום של שמו

 השגריר לתפקיד אפשרי כמועמד הפוליטיים
בוושינגטון.

לתן מומים יהיו כי השבוע, אמרו חרות בצמרת

 .1986 בינואר רמאללה, שבגפת קטנה, הכפר
 נועדו הנטיעות כי נגדם נטען השאר כין

 כלומד, — כקרקע׳׳ המחזיקה את ״לקנטר
המדינה.

 השילטונות. על־ידי שהופקעה בקרקע ניטעו העצים
 את מייד שעקת הירוקה, הסיירת אנשי אז הופיעו במקום

 הנוטעים. מקצת שעצרו ואנשי־מישטרה, הנטיעות,
 של סירטו את הירדנית הטלוויזיה שידרה חודש לפני

 השאר בק שתיעד העימות, בקו אומץ שונפלד, ויקטור
הסיירת. אנשי השתוללות ואח הנטיעות מיבצע את

 נזכר בסרט, שצפה במישטרה, בביר קצין
 להגשת השפעתו את מייד והפעיל כפרשה

ביתבי־יאישום.
בירושלים. נאור מרים השופטת לפני ייערך המישפט

 המר השוקולד
רוטשילד של

 השבוע סיפר רוול, חברת של הבעלים רוטשילד. אורי
 בימים התליאביבית. בבורסה הון לגייס בכוונתו כי לחבריו

וה בעניין תיקשורתית מיתקפה מתכנן הוא הקתביס
 והשוקולד הקפה יבואן של יחסי־הציבור מסע
 לרשתות לחדור המר כישלונו את להסתיר נועד

הגדולות. השיווק

 העלו הס כי קבע הסניגורים, את שיבח השופט
 אך קשות,״ שאלות המעוררות ״חשובות, טענות
 הוא דעתו את עליהן שיתן לפני כי הודיע
בתיק. העדויות את לשמוע מעדיו־

 לפי כי טענו זיכרוני. ואמנון פלדמן אביגדור הסניגורים,
 ׳ להראות יש אלא סתם, מגע להוכיח רי אץ המחוקק כוונת

 הפוגע חוק כל וכי טרוריסטי״, באירגון ״תמיכה שהיתה
מצמצם. פירוש לפרש יש פוליטית בזכות־יסוד

 טרור הטיל כהנא
ערבים פיטר והרב

 על טרור הפעילו כהנא מאיר של אנשיו
 ואילצוהו ירושלמי בית־אבות של בעליו
במקום. שעבדו ערבים עובדים לפטר

 שימחה״, ״נווה בית־האבות של הבעלים
 חבר גם שהוא קליין, בונים שימחה הרב

 אגודת־ מטעם ירושלים עיריית מועצת
 בכל טלפוניות מהטרדות סבל ישראל,
 בשיא ומנאצות. מחרפות היממה, שעות

ב כהנא ביריוני אחריו רדפו מטע־הטרור
 רמקולים גגה שעל מכונית, ומתוך רחוב

קריאות. נגדו השמיעו רבי־עוצמה,
הנאצית. לדרישה נכנע קליין

 פרס. שימעון על־ידי תועלה היא אם במועמדותו.
 המנסה הליכוד, של ביוזמתו שמו עלה למעשה,

 מקרב פרס של המינויים את גוססת פעם לשבש
 יצחק של מקורבו הוא ערן מיפלגתו. חברי
 בתקופה בוושינגטון בשגרירות וכיהן רבין,
 שם. שגריר היה רבין שבה

 של באופיו תלויים בתפקיד לזכות אבן אבא של סיכוייו
פולארר. בפרשת הכנסת שמנהלת החקירה בסיום הדוח

 ושדת־חרזת
□1שזמר בחסות

 של המכינה הוועדה יו״ר לנדאו, עוזי ח״כ
 חברת־ של שרותיה את שכר ועידת-חרות,

בוועידה. הסדר שתשמור אבטחה,
 את מזהו הבניין בפתח יעמדו השומרים

כ שברשותם, תגי־הציר על־פי הנכנסים,
 אחר-כד בעליו. תצלום מוצמד תג שלכל
ובת במהירות להשתלט תפקידם יהיה

 בתוך אפשרית התפרעות כל על קיפות
האולם.

 לפני הוועידה, של הראשון במושבה גם
 חברת-אבטחה, במקום פעלה חודשים, 13

 החברה בעלי כי טענות הועלו שאז אלא
לוי. דויד של מחנהו עם מזוהים

 חדשים הסכמים
לבופוטצוואנה

 הדרום־אפריקאית מדינת-הבובות נשיא
 בחשאי שבועיים לפני שביקר בופוטצוואנה,

חדשים. מיסהריים הסכמים על כאן חתם בארץ,

 סמויה אבטלה
הוועידה בגלל

 חירות שבידי הכלכליים במישרדים בכירים פערים
 מכל לשבות נאלצו האחרונים בשבועות כי מתלוננים

הוועידה. בענייני עסוקים שלהם שהשרים מפני מלאכה.

 גגד בתב״אישום
 את ש״קיגטרן המטעים
המדינה״

 13ל־ נשלחו השגת-גבול על כיתבי־אישום
 השטחים ותושבי ישראליים אזרחים אנשים,

ליד עצי-סרי בנטיעת שהשתתפו הכבושים,

ב?1נ3 מידע קנה מי
 בעיקבות הארץ, בצפת תיקי־השקעות מנהלי בץ מתיחות
 ומבר לשיחות־טלפון שהאזץ מעכו. איש־בזק של מעצרו
 , בשיחות. ששמע כלכלי מידע

 מי לדעת רוצים מהצפון סוחרי־־הבורסה
 טרמם שתפס וערם ומיהו — רומה מביניהם

גבם. על
 המיסחרי והעניין מינית, הטרדה בגלל נעצר הטכנאי
במיקרה. בחקירתו נתגלה

לסקנדינוויה כתבים
 לטיול־חינם השבוע יצאו מדעיים כתבים חמישה

 יורם הגג החמישה שנג הממשלות כאורחי בסקנדינוויד-
 מלמן יוסי אחרונות). שקד(ידיעות דתי תגן(הטלוויזיה,

 שחורי(על ודליה פוסט) מורים(ג־רוסלם מי (דבר).
המישמר).

לעימות גרמנים חוקרים
המחגעב בעידן תיירות

 בארץ התיירות ענך את שתזגיק פרטית יוזמה
.21ה* הכלאה לתיד

 מידע מאגר בונה מירושלים אתר מאיר איש־העסקים
 10 על פרס כל ייצבר במאגר לתיירות־ישדאל: ממוחשב

 אירגונים, מיסעדות, מלונות, — בארץ גופים אלפים
 מידע וגם — ומדריכי־תיירים סוכנויות תיירות, מדריכי

 למסלולים. והצעות חוקים על
 גם ויופיע בחו׳׳ל, בשנה פעם שיופץ בספר יודפס המידע
 בשנת פעמים שלוש שיעודכנו דיסקטים. על־גבי
 יושלם הפרוייקט תלד. מיליון ההשקעה: גודל

הקדום. באוקטובר

 מתנחלים שמיכת
בצה״ל

 עם לחילופי-ציוד הסכם יש לצה״ל האם
 יצחק את תעסיק זו שאלה גוש-אמונים?

 שבעת אזרח, של תלונתו בעיקבות רבץ,
 באפסנאות לו נופקה שלו המילואים שרות

 ״מידרשת הכתובת: שעליה שמיכת-צמר,
עופרה״. בנימין,

מענישה ההסתדרןת
פעמיים

 של חברותו את לחדש מסרבת ההסתדרות
 הזכות את ממנו מונעת ובכך משוחרר, אסיד

רפואי. לטיפול
 עונשו את שריצה ערבי דבורייה, מהכפר באזרח המדובר

 את לחרש מסרבת לישכת־המס ביטחונית. עבירה על
 אזרחים בין בירור העבירה. של אופיה בגלל חברותו.
 לא שדם העלה, ביטחוניות עבירות על שנשפטו יהודים

 דומה. הסתדדותית מהתנכלות סבלו
 בגיליונו אלטרנטיבה, הביטאון מגלה חשערוריה את

 השבוע. להופיע העומד החדש.
 את חיווה ושרשה על ששמע מישפטי משקין־

 חוקית: אינה ההסתדרות התנהגות כי דעתו
 הזכות אץ מפקידיו למי או קיסר לישראל
 את ריצה שבבר אדם שניה פעם להעניש
עונשו.

 ברמלה: השופט
קשות״ ״שאלות

 את השבוע הודיע בייזר. אברהם ברמלה, השלום שופט
 הסניגורים של ד,טרומיות הטענות לדחיית נימוקיו

לרומניה. מישלחת־השלום חברי ארבעת במישפט

ראשון
 של לארץ בואם לקראת האקדמיה בחוגי וסקרנות דריכות

לריח ביותר, שהבולטים הגרמנים מההיסטוריונים כמה
 הדיור נוא העברית. באוניברסיטה הבא בשבוע שייערך

 הגרמנית. ההיסטוריה למהלך הנאצי המישטר כץ הקשר
 כגרמניה, היסטוריונים כמה של מחקריהם

 המישטר את וסלחני הדש באור להאיר שניסו
 האחרונות בשנתיים עוררו השואה, ואת הנאצי
 בדיון אחרות. בארצות חבריהם בין סערה

 זד״ עניין סביב ראשון עימות צפוי בירושלים
לגרמנים. ישראלים חוקרים בין

 יקל, אברחארד מאייד, כריססיאן שיבואו: החוקרים
 קסלמן כדיסטוף היטלר. של חדשה ביוגראפיה שפירסם

 צימרמן, משה בדיור הישראלים החוקרים בץ קוקד״ ויודגן
 מוסה. וג׳ורג׳ אריאלי יהושע וולקוב, שולמית

 אך דומה, דיון לארגן בעבר ניפה ליר׳׳ ״ואן מכון
בבך. נבשל

ותיקי כינוס
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ל שנה 50 מלאו במארס 11ב־
 השבועון הזה״. ״העולם של קיומו
ב יום־הולדתו את לחגוג נוהג

 37 נם ימלאו השנה בפסח פסח.
העו תפקיד עבר שבו ליום שנים

לי המייסד, קיסרי, אורי מידי רך
אבנרי. אורי די

 ״העולם מתכונן המאורע, לרגל
 החברים לכל מסיבה לערוך הזה״

 ״העולם מערכת של והחברות
הזמנים. בכל הזה־
כ - בעבר חברי־המערכת בל

מתבק - וציירים צלמי□ תבים,
 עם דחוף באופן להתקשר שים
ו מזכירת־המערכת, גבאי, חנה

שני כדי כתובותיהם. את למסור
כראוי. להזמינם יהיה תן

 רגליון־ לתרזם שירצו חברים
תמה, היובל  ציורים פיליטעים, ב

 הם גם מתבקשים צילומים או
 למזכירת־המע־ כך על להודיע

רבת.

*ייי*• ד_יוד*


