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 - ושרון שמיר
עיניים 4ב־ פגישה

 ושרון, שמיר בין בארבע'עיניים בפגישה
 עניינים במה הוכרעו השישי, ביום שנערכה

 יתכנס חרות מרכז כי הוחלט מיפלגתיים. פנים
 בבנייני־האומה שתן, שדרש כפי ביולי, 12ב־

ביתשלים.
 היה ניתן לא כפגישה שנחנו המדיניים הנושאים על

פרטים. כל להשיג

 למישטרה: מתנה
ושעות־טיסה מסוק

יש למישטרת יממנו חברות־הביטוח
 תהיה מטרתו שכל מיוחד, מסוק קניית ראל

 גם החברות גנובים. כלי־רכב של איתורם
 מחיר את לה לשלם למישטרה הבטיחו

________________שלו. שעות-הטיםה

לבנון בדרום דקל
 של החדשה התנהגותו משמעות מה לנחש מנסים בכנסת

דקל. מיכאל שר־הביטחון, סגן
 ענייני־־ההתנחלות על במישרד האחראי דקל,

 בעניינים להתערב באחרונה מנסה בלבד,
 עם פומבית אחת פעם התעמת ביטחוניים,

 ביקור ערך השבוע סיורים. ועורך רבין יצחק
לאחד. אנטואן אצל בדתם־לבנון, מפתיע

 בספי על מאבק
״יהב״ בנק

 ינסו שונים מיקצועיים ואיגודים ההסתדתת
 שאותו המיסתורי החשבון על ידם את לשים
״יהב״. בבנק מבקר־המדינה גילה

 המוטבים, שמות ברישום טעויות בגלל כי גילה המבקר
 בקרנות־ההשתלמות. בעיקר רבים, כספים בבנק הצטברו

 הועברו הכספים אותם. לרשום מי לזכות ידע לא שאיש
קיומו. את להסתיר ניסה שהבנק אחד, מרוכז לחשבון

ליק״ל? נחמיאס רקטור
 לשמש הוצע נחמיאם ויקטור הטלוויזיה לכתב
 של במקומו לדתם־לבנון, יחידת-הקישור כדובר
 טרם נחמיאם בדרגתו. סגן-אלוף הנוכחי, הדובר
להצעה. השיב

 השמנו־ לא המישטרה
והמילטשות הבנקים על
 ומילטשות־ טניפי־הבנקים בל ינותקו יולי בפוך

 — המישטרתי למוקד מחיבורן בארץ היהלומים
 מקצת בדבר. לנוגעים המישטרה הודיעה בך

 ובעת אחדים, חודשים לפני כבר נותקו הבנקים
הנותרים. ינותקו
 רלת־התקציב שהמישטרה בטענה בעבר, שנותקו המוסחת

 של למערכת־האתרעה הצטרפו במעמסה עומדת אינה
 בין תחרות נטושה כעת להשמירה. השייך .99 מוקד

החדש. הנתח על חברות־השמירה
 פרטי, באופן מתבטאים, במישטרה קצינים

ייתכן לא לדעתם, התופעה. על בחריפות

 את תספק או מתפקידיה, תתנער שהמישטרה
 המסוק בעניץ לבעלי־ממון(כמו רק שרותיה

 במדור לבנה תיבה — חברות-הביטוח שיקנו
זה).

לישראל סינים שני
 בין יהיו העממית מסין פרופסוריס שני

 לשלושה לארץ השבוע שיבואו מחדל, האורחים
 מטעם למנהיגים״, ב״סמינר להשתתף ימים,

ג׳ורג׳טאון. אוניברסיטת
 פעם מתקיים קיסנג׳ר, הנרי של ביוזמתו הנערך הסמינר,

 הפעם. יבוא לא קיסינג׳ר אחרת. בארץ פעם בכל בשנת
לקט. יחיאל יהיה הישראלי המארח

 רנצים הדרוזים
צבאי מימשל

 בהחזרת רוצים בצפון־הגולן הדרוזים כל
 עולה כך — באיזור הצבאי המימשל
המ זבידה, אהרון שערך אקדמי ממחקר

באיזור. בתי-הספר על פקח
 רוצים רובם אנשים. מאות ריאיין זבידה

 כתושבי להיחשב כדי הצבאי המימשל את
 מן ביום בי תיקווה יש שלגביו כבוש, שטח

 המשתף מיעוטם, לסוריה; יחזור הימים
 בטוחים הרגישו השילטונות, עם פעולה

הצבאי. המימשל תחת יותר

בלחץ הפירסומאים
 בגלל בארץ, הגדולים הפירסומאים בקרב ניכר אי־שקט
 המתרחש על מדווחת החלה היומית שהעיתונות העובדה
רבה. מדיסקרטיות נהנה כה שעד המיקצועי, בעולמם

גלזר? ארנס קרע
 מרים של התבטאויותיה אחרי בסקרנות עוקבים בחרות

 לפרוש עומדת היא כי אומרת, ההערכות אתת תעסה־גלזר.
ממחנה־ארנס.

כסף! מחדרים הבנקים
 הצליחו גדולים בנקים כמה של לקוחות

בטעות. מהם שנגבו כספים לקבל באחרונה
 לבדיקת מיסחריות בתוכנות־מחשב שהשתמשו הפונים,

 איימו עמלות״יתר, מהם נגבו כי וגילו חשבונותיהם,
 מישפטי, מתקדים שחששו הבנקים, מישפטיות. בתביעות

בשקט. הכספים את השיבו

בגנדי תזמר חלור
 והממונה תל־אביב סגן־ראש-עיריית וולוך, נתן
 חבריו את להפתיע עומד לתרבות, האגף על

 בהמשך תומך שהוא ולהודיע העבודה במיפלגת
 ב״מוסיאון זאבי רחבעם(״גנרי״) של כהונתו
הארץ״.

 ל־מוסיאון המוסיאון של שמו את באחרונה שהחליף גנרי,
 אם כי לו והודיע להט, שלמה עם הסתכסך ארץ־ישראל״.

יתפטר. הוא דרישותיו, ימולאו לא באוגוסט ודו עד

 בבית־המישפט פקק
בפתח־תיקחה

 בלתי־נסבל מצב יצרה פריש שרה השופטת של מחלתה
 המישפטים כל בפתח־תיקווה. השלום בבית־מישפט

 בארבעה נדחו יוני־יולי בחודשים לפניה להישמע שנקבעו
 ג׳יג׳י וראובן טימן שלי הנותרים, השופטים ושני חודשים,

 אחרי־ גס מישפטים שומע טימן בעומס. עומדים אינם
 בכפר־ בבית־המישפט לשבת עליו זאת ומלבד הצהריים,

סבא.
 היחידה כי בעיות, יש בהליכי־־המעצר גם

 בפתדדתיקווה, יושבת חמורים פשעים לחקירת
 לבית-מישפט מביאה היא הרבים עצוריה ואת
זה.

וירשזבסקי נגד לזבי
 ביניהן והמסוכסכות המפולגות חברות־הביטוח,

 נגד נמרץ לובי להקמת התאחדו בדרו״בלל,
וירשובסקי. מרדכי הח״כ

 מכץ ביטוח, לענייני תת־ועדה בראש העומד וירשובסקי,
 על־פי לסכלה: כדי הכל עושות שהחברות הצעת־חוק;

שהשתמטו חברות לקנוס בתי־המישפט יוכלו הצעתו,

 המבוטח כלפי לאחריותן שהתכחשו דמי־הביטוח, מתשלום
 אין רום בזמן. שילמו שלא או מישפטית, בתביעה והפסידו

 התובעים את לפצות החברות את לחייב יכולים השופטים
שנים. נסחב שעניינם

 נגד בן־מאיר
התיקשזרת אמצעי

 ספר בבתיבת אלה בימים עסוק בן־מאיר דב ח׳־כ
העיתונות. נגד מאשים״ ״אני מעין שיהיה
 מניותיו ערך מירידת באחרונה המוטרד בן־מאיר,

 התקפה בזכות זולה בפופולאריות לזכות מקווה הפוליטיות,
 ט להיבחר לו לעזור עשוי התרגיל התיקשורת. כלי על

הבאה. לכנסת

בהנגבי יטפל גבאי
 יצטרך המדינה, שרות נציב גבאי, מאיר

 מנהל נגד בתלונה לטפל כיצד בקרוב להחליט
הנגבי. צחי ראש-הממשלה, לישכת
 תלתה לגבאי העביר ברד יוסף התל־אביבי הפרקליט
 את בגסות מגבי הפר שבו ראיון־רדיי, ברבר מפורטת
 פוליטיות• התבטאויות ממנו המונע התקשי״ר, הוראות

 הנגבי הציג חודשיים, לפני ישראל. טוב בוקר בתוכנית
 על בזילזול ודיבר המערך. את תקף הליכוד, עמדות את

וייצמן. עזר ועל פרס שימעון

לבהנא צרמניעה
 יעקב גיזענית: הסתה למניעת החוק של הראשון הפרי

 לגרום הצליח מהפאשיזנע שהתאכזב פעיל־כך צרפתי,
 את להפיץ כהנא מאיר על האוסר צו־מניעה, להוצאת

 בספר קיטעי־הסתה חיפאי לשופט הראה הוא סיפרו.
 הצו. את להוציא אותו ושיכנע בעיניכם, לשיכים

 בשכונת להתפרע זומם כהנא בי נודע בינתיים
 ליום ביריוניו את זימן הוא רמת-עמידר.

 לבית־ בערב, וחצי 8 בשעה השבוע, הרביעי
 כך על התראה שבשכונה. ״הרמב״ם־׳ הכנסת
למישטרה. נמסרה

 משחק כץ
במחשב

 מפעיל שרון, אריאל של עוזרו כץ, ישראל ,
 מרכז־ כינוס הכנת את להשלים מיוחד מחשב
משבועיים. פחות בעוד חרות,
 כי תתגלה חברי־המרכז. 2084 של בשמותיהם הוזן המחשב

 70ר כלכלנים 30 מהנדסים, 30 רופאים, שישה יש בהם
 כלשהו. עיסוק על מסרו לא מהחברים 600 עורכי־דין.

 השתות הוועדזת 20ב־ הצירים של בשיבוצם יעזור המחשב
מיקצועותיהם. על־פי השאר, בץ יופנו, הם שאליהן

לרמת־השרו! זיגל
 מזה המודיע זיגל, בנימין ניצב(בגינו)

 הפוליטי, לתחום עיניו נושא הוא כי רב זמן
 הוא הקרובות בבחירות באחרונה: החליט

 המקומית המועצה ראשות על יתמודד
המערך. מטעם רמת־השרון,

אלוף־מישנה
ל״אופיס״

 ראש שהיה אחרי מצודל הפורש גבאי, רמזי אלוף־מישנה
 חברת של החדש כמנכ״ל מונה כוח־אדם, מינהל־גיוס

אופיס־טכסטיל.

 איינשטיין אריק
עדי את שדד

 איש״הצופים ח, לעיי באחרונה פנה איינשטיין אריק
 של קורבן באחרתה היה רן רוחו. את ועורר מרמת־גן,

בביתו. חשיש שעישן במענה מטורף, מסע־השמצה

 נקלע הסוחר
לקשיים

 נקלעה לוועדי־עובדים מרוכזות במכירות המתמחה חברה
לקשיים. באחרונה

א10 ר ו י ן ג ז ב י ־ ו ב


