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 לשפירא: הבטיח שמיר
למחתרת חנינה

 :זמיר מיצחק לחלץ הצליח שפירא יוסק׳ה המפר״ל שר
 מחתרת־הטרור לאסירי חנינה במתן לתמוך הבטחה

היהורית.

 ובירעם: איקריח
ביטחוני עניין לא
 מזמן כבר שנוסח מערכת־הביטחון, של פנימי מיסמך
 חר־משמעית: קובע פעמים, כמה בינתיים ועודכן

 אין לכפריהם ובירעם איקרית עקורי להחזרת
בינזחוני. היבט כל

 הפליטים להחזרת השנים במשך העיקריים המתנגדים
 שהעלו מפא״י, אסכולת חניכי השב׳־כ, ראשי היו לכפריהם

אידיאולוגיים. נימוקים בגין מנחם באוזני

 תרגמן ב״ב
בישראל?

 בתל־אביב לאירועים אולמות רשת
ב לבקר העומדת בארדו, לבריז׳יט פנתה
 שלהם. למודעות להצטלם בהצעה ארץ,

 הצר- לשחקנית מציעה ״טוקסידו״, הרשת,
דולארים. אלפי עשרות פתיה

 מובוטו האם
לשמיר? יחכה

 ספה־ מובוטו זאיר, נשיא אם ברור לא עדיץ
 בביקורו שמיר, יצחק של פניו את יקבל סקו,

 לנסוע החליט שמיר הבא. בשבוע באפריקה
 כי שייתכן לו הודיע מובוטו כי אם מיקרה״ בכל

 בסודאן. הזמן באותו יבקר
 כי ייתכן ובקאמרון. בליבריה גם ביקורים תוכננו לשמיר
 קאמרון, משמחת: מתנה יקבל הוא האחרונה במדינה

 מינתה טרם ישראל, עם יחסיה את לחדש מזמן שהחליטה
 בהבטחתה. תעמוד היא סוף־סוף הפעם כי וייתכן — שגריר

 השרים. של הנסיעות בולמוס נמשך בינתיים
 של בקשתם אושרה השבוע בישיבת־הממשלה

לחו״ל. לצאת שרים חמישה

הדליף? מי שריר:
 מנכ״ל־המישסטים את מינה שריר אברהם
 דוח־ את הדליף מי לבדוק קלוגמן, חיים בפועל,
 משה ועל מינהל־מקרקעי-ישראל על המבקר
ליפקה.

 עד גרופר. ופסח עצמו ליפקה של בלחצם נעשה הדבר
 מודעי, יצחק של מחנהו עם גרופר נמנה באחרונה

שריר. למחנה ליפקה, עם יחד עבר, ובאחרונה

 מזותר לא קנרפו
הציופארים על

 למישרד־המישפטים, לעבור שלא בדעתו נחוש קורפו חיים
 הרעיון שרי־הליכוד. בפורום חבריו ממנו שדורשים כפי
מודעי. יצחק יקבל המתפנה תיק־התחבורה שאת היה

 שולט שד־יהתחבורה קורסת של עקשנותו סיבת
ממשלתיות בחברות דירקטורים 270 על

 וברשת־ על״ ב״אל הדירקטורים יוקרתיות.
 לעצמם מחלקים למשל, ■לרום״, המלונות

אדירים. צ׳וסארים
 להידחק בקושי הצליח האחרונות שבבחירות קורפו,

 בשום יוותר לא חרות, מועמדי של השלישית לשביעיה
הזו. עמדת־הכוח על אופן

 התנצל מיצנע
בגין לפני

 עמרם האלוף של בקריירה ידועים הפחות הפרקים אחד
מיצנע:

 מיכתב שיגר מיצנע התת־אלוף(דאז)
 בגץ, מנחם לראש־הממשלה(דאז) התנצלות

 שרון אריאל את לפטר מדרישתו בו חזר שבו
 מילחמת- של בשיאה ממישרד־הביטחון,

הלבנון.
 והרמטכ״ל, בגין שהציבו התנאי היה מיכתב־ההתנצלות

בצה״ל. מיצנע של להישארותו איתן, רפאל

 יתארח נאפסו
 דן של בקיבוצו
שומרון

הר־ של קיבוצו אשדות־יעקב, קיבוץ
 ■נאספו עיזאת את הזמין שומרון, דן מטכ״ל

בקיבוץ. להתארח מישפחתו ובני
 לשעבר והסגן הרב־אלוף אם ידוע לא

ייפגשו.

למילוא מציק דרעי
 לתני מציק מישרד־הפנים, מנב״ל דרעי, אריה

 מישרד־הסנים על הממונה הסגן־שר מילוא,
בתיק־הסנים. המחזיק שמיר, יצחק של מטעמו

 ומדווח עיניים בשבע מילוא של מעשיו אחרי בולש ררעי
 על לש״ס, הליכוד בין בהסכם פרץ. יצחק לשר הכל על

 שמילוא מפורשות ש״ס דרשה לממשלה, פרץ של חזרתו
 בחצי־ הסכים שמיר יצחק המישרד. בענייני עוד יעסוק לא
הכתב. על אותה להעלות סירב אד לדרישה, פה

לבהנא? יעזנר המערך
 על הכל, למרות שומרים, כהנא מאיר של הקרוב בחוגו

גבוה. מוראל
 הגיע כי בסודי־סודות, למקורביו, מספר הח״ב

 בוועדת־ המעיד נציגי לפיו המערה עם להסכם
 ■כך תנועת לפסילת יד יתנו לא הבחיתת
הבאות. בבחיתת

 התנגדו המיזרחייס
בהונגריה לפגישה

 יוזמת את וכל מכל דחו המיזרחיות תנועות־השלום כל
 בהונגריה. אנשי־אש״ף עם הפגישה לאירגון רק״ח

 השלום״: אל ■המיזרח תנועת של התנאי
 מפני קומוניסטית, במדינה תתקיים לא הפגישה

 הסידורים, על מוחלטת שליטה לרק״ח יש ששם
 על־ידי ייבחת לא הפגישה שמשתתפי וכן

 אלה. תנאים דחתה רק״ח רק״ח.
 הפגישה, מטרת את להם הודיעה לא רק״ח כי טענו מקצתם

 בלתי־חוקית. להיות עלולה הפגישה כי העובדה ואת
 מתקיימת היא אם רק חוקית היא כזאת פגישה החוק, לפי

 על מדברים אין שבו בינלאומי, אקדמי כינוס במיסגרת
פוליטיקה.

 האחרון בחודש אורגנה רק״ח של המישלחת
 ועוזי ביטון צ׳רלי ח״כ על־ידי בבהילות

 יוזמה ולסכל להקדים במטרה בורשטיין,
 במדינה למיפגש ורצינית עצמאית מיזרחית

מערב־אירופית.

דתיות ידיים חיגרת
פעול את משבשים קריית-אתא רבני

 למנוע והצליחו הדתית המועצה של תה
ישיבותיה. את

 הרבנים, המועצה על שהטילו החרם
פי את להביא נועד החרדי, הזרם תומכי
 איש ביטון, מאיר המועצה, יו״ר של טוריו

המסד״ל.
 לתיגרת־ עד הגיעה הדתית המחלוקת

 נגד במישטרה תלונה הגיש וביטון ידיים,
הרבנים. אחד

 לרפנל: מושבניקים
 קולזת את תקבל

הורביץ
 איתן רפאל את לשכנע מנסים הוותיקים במושבים פעילים
 בבחירות עצמאית רשימה ולהקים מהתחייה לפרוש

. הקרובות.
 במילא. לו המובטחים הקולות מלבד לדעתם,
 הורביץ, ייגאל של מצביעיו גם בו יתמכו

לליכוד. שהצטרף

אמריקאים מישפטנים
לסניורה

 השבוע שבאו בארצות־הכרית. המישפטנים מבכירי עשרה
 כאורחי חופש־הדיבור, על אקדמי לכינוס לארץ

פלסטיניים- אישי־ציבור עם ייפגשו תל־אביב, אוניברסיטת
סניורה- הנא עם פגישה להם נקבעה השאר בין

מילינן 100 הצילה אגד
 התחנה להפעלת יונת מרדכי הקבלן לבין אגד בין ההסכם

 דולו־ מיליון 20 לחברה חסן־ בתל־אביב, החדשה המרכזית
 מישפמית• ממצוקה אותה חילץ וגם לשנה, דמי־שכירות

 -אגד• בין במישפט ההליכים את הפסיק ההסכם
 הפסיד אילו — בע״ם״ לוינסקי ״כיכר למפרקי

 מילית 100 לשלם עליו היה הקואופרטיב, בו
דולר.

1לא ליפהפינת: קיסר
 החליט ■נעמת־ של הכבד לחצה תחת
מתו את להעניק שלא קיסר ישראל  ח

 היפה .האשה המיסחרית היופי לתחרות
 יעקב המו־ל ביוזמת שתתקיים בעבודה״,

אלוש.
 קיבל מהרעיון, קיסר נהנה בתחילה

 תודדמוהמת את בלישכתו שבועיים לפני
 הסד־ דהעווה של לחדר־הישיבות והזמינן

 תם־ התבדחות באוזניהן השמיע ואף כזת,
 תותדרסהה רווקות, ביניכן יש ■אם לה:

בעליסד להן למצוא תדאג
 המתנגדת ■נעמת-, של מחאותיה אחרי

ה למסר שותפה תהיה שההסתדרות לכן*
ת שבתחרויות־יוסי, (סקסיסטי) מיני ס  נ
 להשתתף סירב ברעיון, מתמיכתו קיסר

 לדובר־ההסתד־ הורה וגם ההכתרה בטקס
 שהבחי שבה רישמית הודעה לפרסם רות

לעניין. כלשהו קשר לו יש כי

 יואשם. לא צרפתי
הורשע קלר

 צרפתי. יעקב נגד התיק את לסגור הורתה הפרקליטות
 סובל הוא ומאז .כד"תנועת את שעזב מחיפה הנער

יחד. גם והמישטרד. כהנא של אנשיו מהתנכלות
 וטען ברדיו, שעבר בשבוע התראיין צרפתי

 שךאנ עם פעולה משתפים חיפה ששוטרי
 ימליץ לו שטרה הטי הזדרזה אחר״בך מייד בהנא.

 הודב של תקיפה־בביכול על לדין, העמדתו על
 מצאה לא בתיק שעיינה הפרקליטה הגיזען.

הצדקה. כל לכף
 ברחובות לוםהש ־טבבית־מישפ השבוע הורשע לעומתו,

 המילים את שנתיים לפני שכתב קלר, אדם פעיל־השמאל
 יחלצוראשו־ בצומת גישרון של מעקה על לכלא!" ■כהנא

 העונש קעין.קרמ פני השחתת העבירה: בית־דגון. —
 עודד־ קנם. שקלים רסססג על־תנאי חודשי־מאסר שלושה

 את עשה הוא כי קלר של להגנתו טען ברד יוסף הדין
 הוצצהר, .ערביםכהניסטית כתובת שראה אחרי המעשה

 הומה* הנאציות.יהודים הכתובות את לו שהזכירה
הקנס. לתשלום מגבית יוזמים קלר של חבריו

 מאיימים הטייסים
להשבית

 להעמיד תוכל לא כי לקאל, באחרונה הודיעה אל־על
ה בשבוע. ראשון בימי שלה לטיסה גימבו מטוס לרשותה  ז

 חועזשהמ הסיבה חקלאי. יצוא להטסת ביותר החשוב היום
 בטייסים. מחסור ל־על:א להודעת

 הקברניט הטייסים, איגוד ידר הודיע בינתיים
 זד, מטוס תחבור אם.קאל״ כי גונן, יצחק

 חיתרזאה התעופה כל את אנשיו ישביתו
בארץ.

ד המנכ״ל. של במילחמתו קשורה על״ ב״אל הבעיה  ח
ענייני־שכד. בגלל כטייסים, הרלב,


