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 בודקים כבר
תלונות עוד

 היועץ של במישרדו החלו נפסו עיזאת של זיכויו לפני עוד
 של לתלונות ברצינות מתייחסים לממשלה המישפטי

בחקירות־שב״כ. התעללויות על חשודים
 ממישדדו נציגים ביקרו אחד במיקרה לפחות

 עדות ממנו וגבו מתלונן, אצל היועץ של
מישפטו. שהסתיים לפני עוד מעצרו, במקום

ברעם־פרס מתיחנת
 מזכ״ל ברעם, עוזי בין השבוע התגלעה מתיחות
פרס. שימעון לבין העבודה, מיפלגת

 בגלל במיפלגתו, פרס של סמכותו שחיקת רקע על
גלוי. עימות יפרוץ השניים שבין ייתכן הכושלים. מהלכיו

דמיתקפת־נגד ה״לביא״
 בשבוע שנוהל הלביא. פרוייקט נגר הרעשני מסע־השדולה

להסתיים. עומד בעיתונות, האחרון
 להציג עומדים האווירית התעשיה אנשי

 יוובחו ואז הממשלה, לפגי עמדתם את השבוע
 יהיו הפרוייקט להפסקת בי לדעת השרים

להמשכו. מאשר פחות לא חמורות תוצאות
 תומכי של שקולם צפוי בממשלה ההופעה בעיקבות

שוב. יגבר התיקשורת באמצעי הלביא

דליפת־גאז
ממיזרקת־אגם

 התלוננו דיזנגוף בביבר ושבים עוברים
 המיז־ הפעלת בעת כי תל־אביב בעיריית

 בענן כולו האיזור מתכסה אגם של רקה
 בנראה המדובר עז. סירחון הנודף גאז,

 ה־ שבמרכז אש, היורק במיתקן בתקלה
מיזרקה.

ש התחיה  תדת
התנחלויות 25
 כתנאי לליפוד, התחיה שתציג הדרישות אחת

 העבודה תפרוש אם — לממשלה להצטרפותה
 תהיה — הבחירות את להקדים תצליח ולא

 חדשות. התנחלויות 25 של הקמתן
 שרון. אריאל של ישנות הכרזות על תתבסס הדרישה
 של להקמתן מפורטות תוכניות לו יש כי בעבר שהודיע

 שבכל זעירים, כישובים המדובר אתרים. 25ב־ התנחלויות
איש. 20ל־ זמניים מגורים מיבני מהם אחד

 ועמנו: פרקליטי
מיסמכים עוד

 פלדמן אביגדור וענונו, מרדסי של פרקליטיו
 להציג מהתביעה דורשים קפלן, עדנה והד״ר

 חומר הכוללים חסויים, מיסמסים עוד לעיונם
ביותר. רגיש

בספטמבר. רק כנראה ייפתח עצמו המישפט

כהנא נגד ש״ס
כהנא. מאיר של קולותיו לעבר עין לוטשים ש״ס בצמרת

 הגיעו החרדית. המיפלגה עסקיי ביו שנערך סודי. בדיון
 כהנא של רשימתו תיפסל אם כי למסקנה המתכנסים

 אליהם. מצביעיה יעברו הקרובות. בבחירות מהשתתפות
 מחוץ סהנא את לתמרן כיצד היא הבעיה

 תמכה ש״ס כי ירגיש שמישהו מבלי למישחק,
בפסילתו.

 מפיצים אלה בימים בחזרה. להכות התחיל כבר עצמו כהנא
 פרץ יצחק הרב על חרפות ובהם בישיבות, כרוזים אנשיו

אש״ף. עם משאיומתן בזכות מדבריו וציטוטים

סופית נפסל רבינוביץ
 רבינוביץ איתמר הפרופסור של סיכוייו אפסו

 בגלל בוושינגטון, הבא כשגריר להתמנות
שמיר. יצחק של התנגדותו

 כמו הוותיקים. המועמדים את לתמונה מחזירה זו התפתחות
 אם פרס. שימעון של הקרובים מיועציו נוביק. נמרוד

 ערן. עודד מקומו את ימלא תאוייש. לא השגריר מישרת
 להמשיך נוביק יוכל כזה במיקרה בשגרירות. 2 מס׳ האיש

 האמריקאית הממשלה עם במגעיו השגרירות את לעקוף
 תעלה שבהן אחרות, פוליטיות לנסיבות לחכות ואף

שוב. מועמדותו

 תומרקין
מתאונה ניצל
 התערוכה את מלווים ונפלאות ניטים

תפן. של במוסיאון כאן״ ״עד
 את לתלות שבא תומרקין, יגאל הפסל

בחז בדרכו מתאונה, בנס ניצל התמונות,
במכו נהגה נעמה אשתו כאשר משם, רה

 אשתו איבדה מנבי־יושע בירידה נית.
 לייגאל, זאת גילתה לא היא הבלמים. את

 שקרה לפני המכונית את לעצור והצליחה
אסון.

 שארל לאספן אירעה אחרת תאונה
מוצ שבה התערוכה, אל בדרכו מאיורקם,

 ה- השמאלי הגלגל מאוספו. תמונות גות
באמ ניתק נסע, שבה המונית, של קידמי

בנס. ניצל הוא גם אך הנסיעה׳ צע

לרב פונה הכומר
 ריח הכומר בארץ, האנגליקנית הפנסיה ראש

 לקיים פרין יצחק לרב הציע אבו-אל-עסל,
 ואיש-דת שניהם בהשתתפות אקומנית״ .,ועידה

 ידונו הצעתו, לפי הדתיים, המנהיגים מוסלמי.
 שלום. להשגת הדרכים על

 פנה לשלום. המתקדמת ברשימה פעיל שהוא אבו־אל־עסל,
 לנהל ניתן כי האחרון של הערותיו בעיקבות ש״ס למנהיג

אש״ף. עם משא״ומתן

לחרנת הנהלה אץ
 הגיעו תנועת־החרות הנהלת הרכב על הדיונים

סתום. למבוי
 שרון) מגן(מחנה דויד לוי), רייסר(מחנה מיכה הח״כים
 בעניין המגעים את המנהלים שמיר). (מחנה דקל ומיכאל

 נתקעו הם המועמדים. שמות על לדיון אפילו הגיעו לא זה.
 ער נהוג שהיה כפי חברים, 120 תמנה ההנהלה אס בשאלה

להרחיבה. שיש או כה.

 דרשו, מתנחלים
 השתיק והמימשל

המואזין את
 של האימאם על אסר הצבאי המימשל

 ברמקולים להשתמש בית־איסקריה הכפר
שהד בטענה לתפילה, לקרוא מיסגדו של
 מתנחלי השכנים, מנוחת את מפריע בר

האנ בשפה השבועון הסמוך. גוש-עציון
 כי מספר זאת, המוסר פג׳ר״, ״אל גלית

 שם בבית־לחם, למיפקדה זומן האימאם
 השקט, על לשמור לו המורה הצו לו נמסר

 המיסגד צריח על חיילים טיפסו ואחר־כך
הרמקולים. את והסירו

חדש חוק־ירושלים
 השבוע מוגשת השלום עיר ירושלים לחוק־יסוד: הצעה

 החוק לשלום. המתקדמת הרשימה סיעת על־ידי לכנסת
 ישראל בירת ירושלים יסוד: חוק את להחליף פוצע

הקיים.
 4ה־ שבגבולות המערבית ירושלים הצעת־החוק, על־פי
 ירושלים ואילו כבירת־ישראל. תיקבע 1967 ביוני

שעתידה המערבית, הגדה של כחלק תוכר המיזרחית

 יבחרו המיזרחית העיר תושבי מדיני. במשא־ומתן ייקבע
 רק יבוצע העיריות שתי בין ואיחוד משלהם. בעיריה

 העיריות. בשתי הרוב בהסכמת
 החד- שהאיחוד נאמר, לחוק בדיברי-ההסבר

 ולשפיכות• לשינאה ומוביל נכיטל, הכפוי צדדי
 לאיחוד פתח יפתח החדש החוק ואילו — דמים
הדדית. הסכמה מתוך העיר

המיזרחי מזר לבקנב
 צפויה נפסו עיזאת של זיכויו בעיקבות

 יורם העיתונאי בץ מילולית התכתשות
 חיים(״חיימקה״) לוותיק-הפלמ״ח המיזרחי

לבקוב.
 מקורב ולבקוב באד״ל. נפסו של מפקדו היה המיזדחי
הצ׳רקסית. העדה לענייני

 מזמין ארגס
ערביים סופרים

 סופדים כמה לשיחת־היכרות הזמין ארנס משה השר
הקרוב. בשבוע ערביים,
 לראות סקרנים הערבית האינטליגנציה בחוגי

 אמורה הפגישה שכן להזמנה, ייענה מי
 בירושלים השר של בלישכתו להתקיים

כבוש. שטח הנחשבת המיזרחית,

גסגר המזסיאזן חניון
 שמתחת המכוניות לחניון הרשיון את ביטלה המישטרה
 החניון יציאת־חרום. בו שאין מכיוון תל־אביב, למוסיאון

 הסמוך. בית־המישפט ובאי המוסיאון באי את לשמש נועד
 במסע־הסברה העיריה פתחה שבו השבוע באותו קרה הדבר
 בשרותי־ להשתמש לשכנעם בגסיון העיר, נהגי בקרב

החניונים.

 השאה נתיני
האיראני

תל־־אביב במרס
הח איראן, מיוצאי העיר, במרכז סוחרים

 הנושאים פוסטרים בחנויותיהם תולים לו
 פהלאווי ריזה מוחמד של בנו דיוקן את

ה מוצג בפוסטרים בגלות. שמת המודח,
איראן״. של כ״השאה בן

בכיבוש מואסים אמנים
 לתערוכה חברו וערבים, יהודים אמנים, 70

 ששת-הימים, למילחמת שנה 20 לציון מיוחדת,
לכיבוש!״ ״די הסיסמה: תחת

 יציגו הביטוי חופש למען אמנים העמותה(כיסוח ביוזמת
 משה שטרייכמן, אביגדור והצלמים הציירים יצירותיהם את

 גנור, אבי אודי. אביבה דבח. כרים מנצור, סלמאן גרשוני,
 בלוטמן יהושע בראקאת, תייסיר שירמן. שימחה עגני. נביל

ואתרים.
 ארטיפקט בגלריה הבא בשבוע יוצגו המקוריות העבודות

 אל בתיאטרונים יוצגו היצירות של והפוסטרים בתל־אביב.
בתל־אביב. ונווה־צדק בירושלים חכוואתי

ברמאללה תזבניות אין
 בעיר. הבניה ברישוי העוסקת ברמאללה, התיכנון, מחלקת
 מעשי בה שנתגלו מאז — חודשים שמונה מזה סגורה

שחיתות.
 לקבל יכולים התושבים אין הזו התקופה בכל

בניה. דישיונות

החרדי הספר שסע
 דויד הדתי המו״ל הספר״: ל״שבוע חרדית קונקומציה
 החרדי״, הספר ״שבוע את יוזם תפוצה. מהוצאת זילברשלג,

 לשבוע סמוך במועד ובירושלים בבני־ברק שייעחרך
הכללי.

של הבא הגליון

ס & עו ה ה ו ג
 הגליון חג-השבועות. לרגל ביומיים, יוקדם
 ה־ הראשון ביום תל־אביב ברחובות יופיע

 במקומות■ מצוי ויהיה בערב, במאי 31
בבוקר. השני ביום הארץ ברחבי המכירה

מימן גיורא


