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ממארבים חושש לזי
 מפעלתנותו מודאגים לדי דויד של אנשיו

 כי בו וחושדים שרון, אריאל של החדשה
 בישיבת- שמיר, ליצחק השבוע שהציב המארב
נגדם. למעשה נועד המרכז,

 עיסקה תתבצע שבו הרגע מפגי עדיין חוששים במחנה־לוי
חשבונם. על לשרון שמיר בין כלשהי

 יקבלן זועמים דים1יה
פרץ יצחק פני

 בואה לקראת הרוחות סוערות בפאריס יהודיים באירגונים
 חיים וח׳ב פרץ יצחק השר בראשות מישלחת״נקש. של

דרוקמן.
 יהודים. של בהפגנה תיתקל שהמישלחת אפילו יתכן

 הפוליטיקאים הרבנים שני של שפעילותם יטענו המפגינים
בצרפת. אנטישמיות מעוררת הרתח של הסגרתו נגד

 !:1לסוהר דמיאניוק
 להכניס לא
ארקונור! את

הש ביום ביקש דמיאניוק ג׳ון(.איוואך)
 סניגורו־ יתייצב אם מסוהריו: השבוע ני

איילון, כלא בשערי או׳קונור, מרק לשעבר,
אליו. להיכנס לו לאפשר לא נא

עמר? במקום טמיר
 את להזיז וייצמן עזר על הלחצים גוברים יחד בתנועת

 המערך, ברשימת לו המובטח מהמקום עמר שלמה
 טמיר. באברהם(.אברשה״) ולהחליפו הבאות, בבחירות

 כסגן־שר־ להתמנות טמיר יוכל בך רק הנימוק:
 מערך. בממשלת החוץ
 את לקיים ומתעקש בלחצים, בינתיים עומד וייצמן

לעמר. הבטחתו

בקצרין בכירים אי!
 היה בקצרין לחגיגות־העשור שהוזמן ביותר הבכיר האורח

שריר. אברהם השר
 בכירי על זועמים בגולן בעיר־המתנחלים

 מדרישותיהם ההתעלמות בגלל הממשלה,
הכספיות.

בחיפזון הימגון
 תנועת־החרות מרכז בישיבת שרה ביתיר הימנון את

 בלתי• משבר קדם לשירה מישקי־חרות־בית״ר. מקהלת
צפד:
 כי המקהלה לבין ישיבת־המרכז מארגני בין שנקבע אחרי

 מופיע אינו זה שיר כי התברר בישיבת יופיעו הם
 הישיבה, לפני ימים כמה וכך, המקהלה, של ברפרטואר

בית״ר. שיר על בחיפזון להתאמן המקהלה חברי החלו

 במס־ההכנסה
ליפת מחכים
של שמו על פתוח תיק מצוי במם־ההכנסה

 מבל״ל, שקיבל הכספים בעניין יפת, ארנסט
 לשאול כדי מחו׳׳ל, לשובו מצפים והחוקרים

שאלות. אותו
 ופונים בעיתונות, פירסומים אחרי עוקבים במס־ההכנסה

 היתה לא יפת את חריגים. בסכומים נכרך ששמו מי לכל
לשאול. הזדמנות להם

 לסדר ניסה המר
הסחר ף1הג את

 כיתבי־מינוי ושלח דתי, תרגיל השבוע ניסה המר זבולון
 מקבלי בתל־אביב. האשכנזי הראשי הרב של הבוחר לגוף

העיריה. מועצת חברי גברים, כולם המיכתב
 ראש־העיריה סגני טורגובניק, ואפרים וולוך נתן

 המיכתבים, את מייד לו החזירו המערך, מטעם
 אבי־גיא לחביבה המינוי את שיעביר בדרישה

מנחם. וללילי
 מטיול החוזר הבוחר, הגוף ראש מהמפד״ל, בסוק חיים

 27ל־ הרב לבחירת ישיבה זימן בחודש, 25ב־ בפולץ
להפעיל. בכוונתו תרגיל איזה ידוע לא בחודש.

 בי! משבר שד
לדתיים צייץ

 שלמה בין חדש קואליציוני משבר צפוי תל־אביב בעיריית
המפד׳ל. לבין להט

 המפד׳ל, נציג ניסה ועדת־הכספים של בישיבה
 המיפלגד״ של החזק האיש שהוא גפן, שמואל

 ראש־העיריה צ׳יץ׳. של מהצעותיו להסתייג
 הישיבה את עזב הנעלב וגפן קשה, בלשון הגיב

בטריקת־דלת.
 סיעת ראש בסוק, חיים לבץ צ'יץ׳ בץ נוספת: ותקרית

 שיקבלו האש׳ל דמי גובה על מחלוקת פרצה המפד״ל.
 בסוק לפולין. השבוע היוצאים העירונית, המישלחת חברי
 בלבד, 30ל״ ליום דולר 60מ־ קוצצה שההקצבה נפגע

 הטובה על מוחל בסיגנון.אני לצ׳יץ', מעליב מיכתב ושיגר
 חייב, נשאר לא צ׳יץ׳ נזקקים!״ לילדים הכסף את תרום —

הכרטיס. על גם לוותר לבסוק והציע

למישטרה פרשת־גויה
 בבקשה למישטרה פנו בבאר-שבע אזרחים
 מבקרת־ של החמורים הגילויים את לחקור

 במוסיאון ההזנחה על מוריק, בנימינה העיריה,
העירוני.

 יקר• תחריט של המיסתורית היעלמותו במרכז־הגילויים:
גויה. פרנציסקו הצייר של ערך

 קיסר משל: ירוחם
לראשות־הממשלה

 משל, ירוחם ההסתדרות, של המזב״ל־לשעבר
 לראשות- קיסר ישראל של במועמתתו תומך

 תעמולה מסע חבריו בקרב ומנהל הממשלה,
זה. בעניין

הבאה. לכנסת לחזור מעוניין עצמו משל

סניפים מקים פרץ
 הארץ ברחבי נמרץ סיור אלה בימים עורך פרץ יצחק השר

 השלד ש״ס. של האפשר ככל רבים סניפים להקים במאמץ
 אל האגודה ברמות קיים, כבר אלה לסניפים האירגוני
המעיין.
 בבחירות יתמודדו אלה שסניפים היא הכוונה

הקרובות. העירוניות
מוניציפאלי. יצוג לש״ס אין בינתיים

 את לעצור איך
בית־גץ? חשודי

 נערכו בירושלים המישטרה בצמרת
 כיצד בשאלה קדחתניים דיונים השבוע
 להתעמת מבלי בית־ג׳ן, מפגיני את לעצור

הכפר. כל עם חזיתית
 נפתחו ידועים, המפגינים של שמותיהם

 תצלד בצורת ראיות ונאספו תיקים נגדם
ל פוחדת המישטרה אולם ועדויות, מים

 המיש■ המסתמן: הפיתרון לכפר. התקרב
ה של העבודה מקומות על תפשוט טרה

בכבישי־הגליל. להם תארוב או אנשים,

 מציע שפייזר
פריימריס

 בסיפלגת תל־אביב מחוז מזכיר שפייזר, אליהו ח׳כ
 הבחירה בהליכי סרחיקת־לכת דמוקרטיזציה מציע העבודה,
 העירוניות: למישרות המיפלגה מועמדי של והסעד

 להתמודד המועמדים יצטרכו השאר בין
 ולהוכיח השונות, בשכונות מוקדמות בבחירות

למיפלגה. מחוץ גם שלהם הפופולאריות את

הקרקע מכרו שניר
 קרקע־י שארית את מכרה שניר מישפחת
 תל־אביב, בדתם ליד.בית־מרס׳׳ המריבה,

 מתוך דונם, בשמונה המדובר לחברת,.מת״ם־.
בעבר. כבר נמכרה שרובה דונם. 40 בת חלקה

 הוא כי חשדו השאר ובץ ארוך, סיכסור היה זו קרקע סביב
 חכרה ודתה מודם שולמן. רדד העסקים איש לרצח שגרם

 מגרית). פרטיות(קבוצת ליריים באחרונה שעברה עירונית,
דולר. מיליון ב־סז מוערך כולה החלקה ערך

טר1לש דיברזוז תשע
 שאול ניצב של הצעתו את קיבל המישטרה מפכ׳׳ל

 תורת לנסח המישטרת של קצין־חינוך־ראשי גיבעולי,
 של הצעתו את כבר אימץ המפכ״ל לשוטרים. אתיקה

 אומה בהם שהחשוב לשוטר, דיברות תשע לפרסם גיבעולי
 על וישמור האדם כמה על יגן מישטרה .איש

הפליה.׳ כל ללא הפרט, זכויות

 חדשים אמצעי־זיהד
המישטרה לבלשי

 יציידו המישטרה של המודיעין ומחלקת החקירות אגף
חדשים: אמצעי־זיהוי בשלושה הבלשים את בקרוב

 ארנק־זיהוי אישי; תג ועליהם כובעי־־מיצחיה
 ותצלום; מישטרתי תג הכולל אמתקה, נוסח
לרכב. מיוחד שלט

באמריקה דיארזג
 אחרית חודשים לפני באלג׳יד, אש׳ף של הוועידה החלטות

 בארצות־הברית. פיחת הניבו כבר
 על המעידים אחדים אירועים התקיימו האחרונים בשבועות

 הכוחות עם.כל פעולה לשתף אש״ף החלטות ביצוע
 הופיע סעיד אדוארד הפרופסור בישראל': הדמוקרטיים

 ישראלי־ לשלום המועצה חבר קלר, אדם עם בניריורק
 עם הופיע חלידי, ראשיד הפחפסור בישראל. פלסטיני

 אאוטלוק. ניו עורך שור, חיים
 המועצה חברי הם אמריקאיים, אזרחים הפרופסורים, שני

 הפלסטינית(המל'פ>. הלאומית
 מארגנים בית־הלחמי בנימין והד׳׳ר מסים אלכם

 יוכלו לשם קנדה, של בתחומה לדו״שיח המשך
 אמריקאים, אזרחים שאינם מל׳ם חברי להיכנס
לארצות-הברית. להיכנס יכולים ושאינם

 ראש־הממשרה
 נגד והמוסד

ראש־השב״ב
 ברית־המו־ עם היחסים חידוש רקע על

 מתנגד שהשב׳ע דיפלומטי מהלך עצות,
 וראש־המוסד ראש-הממשלה קושרים לו,

 עלי- יזוה—ראש־השב׳ס את לרצוח קשר
 מתחילים שצילומיו חדש, ישראלי סרט לת

____________________השבוע.
וה שבועות, שלושה יימשכו הצילומים

ובמ העלילה, פרטי את שומרים מפיקים
 אמנון הוא הבימאי בסוד. סיומה, את יוחד

 העיתונאי הוא והתסריטאי רובינשטיין
 שם השבוע׳. עורך.דבר מנדלסון, טוביה
.הינשוףד. הסרט:

ידידות הפגנת
 הפרקליט של בדירתו נערכה האחחן השבת יום במוצאי

 בין לנישואיו. שנה 25 במלאות מסיבת כספי רם
 והשרים שמיר יצחק הממשלה ראש במסיבת• המשתתפים

 כן יעקובי. וגד שריר אברהם מודעי, יצחק פרס, שימעון
ברזל. שמואל הפרקליט השתתף
 עו־־ד וכנגד פלילית, בעבירה כידוע, נאשם ברזל

כתב־אישום. מוגש להיות עומד כספי רם
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