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לשמיר מצרי כישלון
 הזמנה להשיג במאמציו נכשל שמיר יצחק

 הפעילה שבועות מזה למצריים. רישמית
 השגרירות על זה בעניין בבדים לחצים לישבתו

 אחת מסעם יותר פנתה ואך המצרית,
 לחץ יפעילו הם שגם בתיקווה לאמריקאים,

 בסירובה, עמדה המצרית הממשלה דומה.
 מבלי המסרים, בהעברת הסתפקו והאמריקאים

משלהם. עמדה לקבוע
 רקע על נערך השבוע, המצרי, שר־החוץ של בארץ ביקורו
 הכשר להעניק רוצים שאינם המצרים, אלה: לחצים

 החליטו הבינלאומית, הוועידה לרעיון שמיר להתנגדות
 את מעט ולהמתיק איתו דיאלוג על לשמור זאת בכל

 הוא שמיר כי לציין המצרי השר הקפיד גם לכן העלבון.
ממארחיו. אחד

לשריר מקלקל תמן
 לשכות- את לסגור לממשלה יציע תמן ליאון המיליונר
 בינלאומית, חברת־שיווק במקומן ולהפעיל בחו״ל, התיירות
 הנכנסת. התיירות בתנועת יעילות ביתר שתטפל

 אברהם של החריפה בהתנגדותו תיתקל ההצעה
 שעליו בטענה שנים מזה בעולם המטייל שריר,
מישרדו. של לשכות־התיירות על לפקח

לדויד אורבים קבלנים
 את קשות בשאלות לתקוף השבוע עומדים קבלנים כמה

 מבקריהמדינה. בדוח המימצאים על שר־השיכון,
 לנשיא־ אלא לוי, לדויד אינו המארב למעשה,

שטרן. דויד הקבלנים,

בנעלי־בית בנקאים
 תדמיתם, את לשפר הגדולים הבנקים נסיונות במיסגרת

 בלתי- מכיוון הלקוחות על תעמולתית מיתקפה צפויה
שיגרתי:
 חייהם את הציבור לפני יחשפו הבנקים מנב״לי

 מישפחותיהם בני את לראווה יציגו הפרטיים,
ויתראיינו.,בנעלי־־בית״.

שוב מתרחב שיף
 לא באילו עסקיו, את להרחיב ממשיך שיר חיים
לקשיים. כלל נקלע
 על לחתום עומד הוא כי וסיפר לחדל, שיף יצא השבוע
 ענק מלת בניית התוכנית: אירופיים. משקיעים עם הסכם
 דיפלומט־ שיפוץ בירושלים. הנשיא מלון בניין מעל

 והשני באילת האחד חדשים, מלונות שני ובניית ירושלים.
בים־המלח.

חריש על סנסציות
 של בחירתו נסיבות על סנסציוניים גילויים

 ועל כיועץ־המישפטי־־לממשלה חריש יוסף
חדש. בספר יופיעו זו במישרה תיפקודו

 יחיאל(״חיליק״) הירושלמי המישפטן הוא הספר מחבר
גוטמן.

רפ״י נגד הליברלים
 לדון רפ״י־אומץ ושל הליכוד של צוותים יתכנסו השבוע

 בליכוד. כחטיבה הורביץ ייגאל של מיפלגתו תשתלב כיצד
 מתוך ההסדר, את לטרפד מנסים הליברלים

 בי חושדים הם חשבונם. על יבוא שהוא חשש
 להורביץ שהובטחו המנדאטים שלושת גם

 חשבון על דבר, של בסופו יינתנו, ולאנשיו
שלהם. המיכסה

לארנס ייצוג אפס
 של תחושה שוררת ארנם משה של במחנהו
 איוש בגלל ומחנהו, שמיר מיצחק כבדה אכזבה
חרות. של העליון ובית־הדין הביקורת ועדת

 בנימוק המוסדות, בשני 25* של ייצוג דרש מחנודארנם
 אנשי־ עזרת על וסמר במיפלגה, הרביעי המחנה שהוא
 של המחנות עם להסדר הגיע מחנה־שמיר אולם שמיר.
 מהשלושה אחד כל קיבל לפיו לוי, ודויד שרון אריאל
 שליש. של במישקל ייצוג

ייצוג. ללא נותרו ארנם אנשי

רפפורט? לעירא חנינה
 אם בקרוב יכריע שריר אברהם שו״המישפטים

 לעירא חנינה להעניק הנשיא לפני להמליץ
היהודית. מחתרת־הטרור אסיר רפפורט,

 רפפורט נמלט המחתרת, של נסיונות־הרצח חשיפת אחרי
 הוא גוש־אמונים. מטעם ג׳וב שם וקיבל לארצות־הברית

ונכלא. אחדים חודשים לפגי מרצונו חזר

 דעה1 המישטרה
מזמן

 של חבורתו נגד העיקריות הראיות
 הכספות בפריצת החשודה דרורי, יצחק

 ה־ בידי היו בירושלים, בנק־הפועלים של
החוק אולם שנתיים. לפני כבר מישטרה

לח שלא כדי בהן, מלהשתמש נמנעו רים
התחתון. בעולם מודיע שוף

 איצטדיון פרשת
בבני־ברק

הק על החרדית בעיתונות הפירסומים
 עוררו בבני-ברק איצטדיון־ספורט מת

 איו־נ* משה ראש־העיריה, בעיר. מהומה
 השמועה(״לשון את להכחיש נאלץ שטיין,
 לכל ולהבטיח ושוב, שוב כלשונו) הרע״,

 בית-ספר בחצר המוקם החדש, הבניין כי
 ורק אך ישמש ירושלים, ברחוב עירוני
 בלתי• טקסים ולצורכי קהילתי כמרכז

העיריה. מטעם ספורטיביים

מעמת אזרח שרון
 נחוש בוחבוט, שלמה מעלות, מועצת ראש

 שרץ, לאריאל אזרחות-כבוד להעניק בדעתו
מיפלגתו. מצד עליו הלחצים כל למרות

 לסיורים רב זמן האחרונים בחודשים מקדיש עצמו שרון
המערך. לשילטון הנתונות ובעיירות־פיתוח בקיבוצים

המתנות יבדוק דרורי
 את יבדוק דרורי, יהודה הביטוח, על המפקח
 חברות- כמה להעניק שמנסות המתנות חוקיות
ללקוחותיהן. ביטוח

 ביטוח־רכב, של בפרמיות הנחות להעניק נאסר החברות על
 האיסור את לעקוף מנסות מהן וכמה בתקנות, לקבוע מעבר

אחר. מסוג הטבות מתן על־ידי

חוזר? רינות הא□
 אברהם• של מקורביו מצד הגישושים נמשכים

 לתפקיד לחזור סיכוייו את הבודקים רינות,
בעולם־הביטוח. בולט
 לאליחו. עבר ואחר־כך באררט, מצליח מנכ״ל היה רינות

 הקודם הבוס לחצי בגלל סולק, הוא האחרונה מהחברה
 של הבעלים אליהו, שלמה על מכלל, דוברת •אהרון שלו,

אליהו.

של
 של המיפלגתית תנועת-הנוער בנוער-ר״ץ,

 ברצינות חושבים שריד, ויוסי אלוני שולמית
קיבוץ. הקמת על

 לנח״ל, כגרעין התגייסה התנועה בוגרי של ראשונה קבוצה
 הם אין עצמאי, קיבוץ להקים יצליחו אם התק״ם. בחסות
הארצי. לקיבוץ או לתק׳׳ם יסתפחו אם עדיין יודעים

לודב יוגוסלחית הזמנה
 המכון הזמנת פי על לבלגרד, השבוע נסע פלד מתי הח״כ

 יוגוסלוויה. של בינלאומיים וליחסים לכלכלה
 שאיש־ציבור שנה 20 מזה הראשונה הפעם יזו

ליוגוסלוויה. רישמית מוזמן ישראלי

ב״כסית״ שינוי אין
 על ישפיע לא איש־כסית משה של מותו

״כפית״. בית-הקפה בעניין המתנהל המישפט
 בעלי מבקשים שאותו לצו־הפינוי, המקורית התביעה

 היתה — בע״מ שמושקוביץ חנן מזכרת חברת — הבניין
 במקום. מוגנים כדיירים וצביה, משה חצקל, של ילדיו נגד

 לכתב- לצרף אותם אילץ שטנגר, חיים המשיבים, פרקליט
לאה. האם, את התביעה
 ושלום גורנשטיין רות ״מזכרת״, חברת מנהלי

ויסוצקי״. -תה בעלי הם זיידלר,
השיבעה. תום עם מחדש, ייפתח בית־הקפה

גימל על מתחרים
זיכרו פירסום על בתחרות יזכה מי
 וגירסותיו גינוסר יוסי(״גימל״) של נותיו

הסי נוטים זה בשלב שונות? לפרשות
אחרונות״. ״ידיעות לטובת כויים

בארמון דיסקוטק
 בשנים מגדולתו שירד בחיפה, הוותיק ארמון קולנוע

 שיוכל דיסקוטק, בו ייפתח השבוע צורה: מחליף האחרונות,
רוקדים. 2500 לקלוט

 בהקרנות סיבסוך
המיוחדות

 שהתארגנו בתל־אביב, מבתי־הקולנוע מכונאים 30
 ההקרנות את להשבית מאיימים ההסתדרות, במיסגרת
 תמורת שכר. דרישות בגלל וחג, שבת בערבי המיוחדות

 20 היום מקבלים הם הצגות שתי בת בהקרנה עבודה
 פי התשלום את להגדיל היא דרישתם בלבד. שקלים
חמישה.

בכשמ״ג חדש ועד
 למיפעלים שומה פשמ״ג(פקיד במחלקת שנערכו בבחירות

 בו: חברים חרש. וער־עובדים נבחר במס־ההכנסה), גדולים
 ואילנה יוסף אברהם פרי, עזרא כהן, דויד גלרטר, לאומנדי
ספרז׳דה.

מיתקפת״גאזים שוב
 במילחמת־ נוסף סיבוב אלה בימים נפתח קיץ, בכל כמו

 הביאה ספיד, סודה מכשירי יבואנית החברות, אתת הסודה.
 למילוי בלוני־גאז, אלפי עשרות מבריטניה השבוע

 את להביס מקווה היא ובעזרתם הביתיים, המכשירים
 במיכלים המיוחד סטרים. סודה יבואנית שלה, המתחרה
 שמפיצה המכשירים למילוי גם מתאימים הם החדשים:

השניה. החברה
 מהפצת באים זה בענף הגדולים הרווחים

 הידוע הישראלי, שכן,■־הצרכן בלוני-הגאז.
 המכשיר את קונה בעולם, הגדול כסוכא-הסודה

 באופן נזקק הוא לבלונים אולם אחת, פעם רק
שוטף.

סדר עושים ב״מעריב״
 בין הפרועה בתחרות סדר לעשות הוחלט מעריב במערכת

 של המיסחריים המוספים את המפיקות החברות שתי
 המוספים, של הראשי כעורך מונה פורת ישעיהו הצהרון.

 למעריב) שיווק(השייכת בין הפעילות תחומי את וחילק
 מקבלת חלק־הארי את פרטית. חברה שהיא אורטל, לבין

שיווק.

בעסק לא קג״מ
 של המרכזית הגימלאות קג״מ(קרן מנכ״ל תנעמי, שלום
 בידיעה אמת ״אין להודיע: מבקש ההסתדרות) עובדי

 הקרן זה. עיתון של 8.7.67 מיום ,2601 בגליון שפורסמה
 בלמאיר רב הח״כ בלבד. ועל־פיהן תקנותיה, על־פי פועלת

 אגורה ולוא הקרן מן קיבל ולא בקת חבר מעולם היה לא
 אחרת.״ סיבה מכל ולא פנסיה בג? לא אחת.
 החריגים ההסדרים צודק. תנעמי נוימן: גיורא הערת

 של ביטוח־מנהלים באמצעות היו בן־מאיר למען שנעשו
תל־אביב. פועלי מועצת קופת חשבון על פרטית, חברה
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