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לנדזי אצל השלישיה
 לפני עדותו את השבוע מסר שמיר יצחק

 של הפעולה דרכי את החוקרת ועדת־לנדוי,
 הקרוב: בשבוע לעדות, בתור הבאים השב״ב.
רבץ. ויצחק פרס שימעון

 ממבדת קבורה
שחל של לרפורמה

 בו לחזור עומד שחל משה שר-האנרגיה
הדלה. במשק הרפורמה מתוכנית

 הלאומית לרשות פניה תהיה זו לנסיגה המכוברת הצורה
 ותגבש.הצעות העניין כל את שתשקול לאנרגיה,
 קבורת הוא, זה שיקול של המעשי פירושו רציניות״.

 אז, הבאה. השגה עד רביע חודשים במשך העניין
 להפר יעז לא כבר איש באופק, ייראו הבאות כשהבחירות

בחזית־הדלק. שביתת־הנשק את

 גולדנברג. אמנון עורו״הדיו מייצג השניים את
 יוכל לא במישרד־המישפטים, אומרים כעת,
 חייב יהיה מהעניין. להתחמק חריש יוסף עוד

 כתבי־ השניים נגד להגיש אם בקרוב, להכריע
 בקשר טובות-הנאד* שקיבלו בחשד אישום,

 מיקי בבעלות שהיתה נשואה״, ״קח לתיק
אלבין.

החרדים נגד מוסררה
 באחרונה שהתארגנו בירושלים, סעילי־שבונות

 ביום לקיים החליטו הדתית, בכפיה למאבק
 מוסררה־־מאה־ גבול על הפגנה הקרוב השישי
 רשיון, להם להעניק סירבה המישטרה שערים.

 לבג״ץ. לפנות עומדים והפעילים
ם, תנועת חלק לוקחים בהתארגנות  אירגון האוהלי

 השמות בין השלום. אל המיזרח וקבוצת פנתרים־איחוד
סויסה. רמץ מרציאנו סעדיה הבולטים:

 אדרי של הגג
חמומת דרא

 ההסתדרותיות, הבניה חברות בין המיזוג
 נראה אינו ו״שיבון־עובדים״ ״סולל־בונה״

באופק.
 חברת־ של הדירקטוריון השבוע נבחר אומנם פורמאלית,

 לא החברות בשתי אולם אדרי, רפי ח*כ בראשות הגג,
 ברור לא — מיזוג לקראת מעשיים צעדים כל מורגשים

 אם המאוחדת, החברה תפעל וכיצד איך, יתבצע, הוא מתי
בכלל.

 בלבנו! היה בהן רן
המילחמה לפני

 שרץ אריאל השמיע מילחמת־הלבנץ על הרצאתו במהלך
 לא ההערה אותו. שתקף כהן, ת ח״כ כנגד סתומה הערה
לנוכחים. מובנת היתה

 ודתה למה מכן לאחר סיפרו כהן, על שהתרגזו שרון, חסידי
לאיזור צה״ל ממפקדי כמה נלקחו המילחמה לפני הכוונה:

נימים על התנפלו שרון פקחי
 מרכז חברי כולם אלימים, גברים 15 זעקו שר־אוצר!״ אתה מי בזכות תשכח אל ״נימים,

המתפר כל בתל־אביב. הליברלית המיפלגה הנהלת לישיבת השבוע שהתפרצו החרות, תנועת
 תמיכתם בזכות עבודתם את וקיבלו במישרד־התעשיה־והמיסחר, כפקחים מתפרנסים עים

שרון. אריאל של במחנהו
 חוליות■ את לתקצב להמשיך ניסים משה של סירובו היתה המוזרה להפגנה המיידית הסיבה

 על לפקח כדי הראשונה, החבילה עיסקת בימי ,1984ב־ לראשונה אושר הזה התקציב הפיקוח.
 וניסים במשק, מהמוצרים שני־שלישים כמעט מהקפאה שוחררו בינתיים המוקפאים. המחירים

בהתאם. המחלקה את לצמצם דורש
 כללי אי־נחת גם אלא לפרנסתם, הפרטית דאגתם את רק לא מבטאת הפקחים התפרצות אך
 הוא אין כי על תלונות מצטברות השר נגד ניסים. של הבלתי־חברתית מהתנהגותו בחרות יותר

 כנספחים או ממשלתיות בחברות חרותניקים מינוי מאשר ואינו לתחנוני־פרוטקציה, שועה
 — חשובים מינויים בקרוב צפויים עצמו במישרד־האוצר בחו״ל. ישראל בנציגויות כלכליים

לתכתי ניסים מסרב אלה חשובים מיקרים בשני וגם — ראש־אגף־התקציבים ושל המנכ״ל של
מיפלגתיים. בים

 המזב״לים מישלחת
לדרך

 השני ביום למוסקווה תצא מישלחת-המזכ״לים
ימים. 10 אחרי ותחזור הקרוב,

 בתואר.מזגדלץ נושאים שלושה רק הנוסעים, שיבעת מבין
 לשלוח חשבו בר״ץ וילנר. ומאיר גרנות אלעזר ברעם, עתי
 שברצונם הבהירו הסובייטים אך צוקר, דדי המזב״ל, את

 שתייצג היא אלוני לכן אלוני• שולמית הבוס, את לראות
 וחיים נמיר אורה הדרכים בנוסעים: עוד מיפלגתה. את

רמץ.
 אינו במישלחת הציונים מששת איש בינתיים,

 — רק״ח אצל כי במוסקווד* לו צפוי מה יודע
 לדבר מי עם היה לא — והמתווכת השושבינה

 ותופיק גרמניה במיזרח בילה וילנר השבוע.
 החולה. אמו עם עסוק היה טובי
 הרשימה הוחרמה רק׳זב קשורה שבו עניין בכל כרגיל

לשלום. המתקדמת

אלבין בעניין הכרעה
 להופיע הממן גדות גדעון ח״כ של פרקליטו
 המישפטי היועץ אצל לשימוע השבוע

 מיכה ח״כ פרשת-אלבין. בעניין לממשלה,
חודש. לפני כבר לשימוע זכה רייסר

 היו שבהם הגזרות על מקרוב שישקיפו כדי בלבנון, הנוצרי
 המילחמה. בזמן לפעול אמורים

 אחד היה של״י, הנהלת חבר אז כהן, רן
 , את ללמוד ללבנון,כדי ונלקח האלה המפקדים

 של אגד כמפקד לפעול, אמור היה שבה הגיזרה
תותחנים.

 של האשמתו בעיקבות של׳י התפרקה המילחמה אחרי
 כהן, רן סגן־אלוף(מיל׳) נגד פלד מתי אלוף(מיל׳)

 פלד הגדיר שאותה ביירות, העיר בהפגזת שהשתתף
 פתיחת* ביום פירסמה של״י הנהלת כ.פשע־מילחמה״.

המילחמם בגנות חריפה הודעה המילחמה

 למודעי חטפז
קים הצ את

 ב״המידרשה השבוע אירעה הפיכת-חצר
 שפץ מחנה כשאנשי הליברלית״,

 המוסד את לחטוף הצליחו (שריר־סת־ניסים)
מחנה־מודעי. מידי המיסלגתי

 עווד־הדץ מחיו׳ר, ונטלו בהנהלה רוב השיגו שפ׳׳ן אנשי
 הצעד סמכרותץ. את מודעי, של תומכו שהוא ננר, יצחק

 ומודעי ננר של זכותם ביטול היה המנצחים של הראשץ
צ׳קים. על לחתום

 אלא אינה החינוכי, שמה למתת ״המידרשה״,
 המיפלגה בתוך בספים לחלוקת חשוב צינור

הליברלית.

במישטרה עיתזנאי שד
 השישי בדם זומן שיזף מנחם העיתונאי

 שופטת־ על לכתבה בקשר במישטרה, לחקירה
חפץ. חיה השלום

 סגני־הניצבים שני לשאלות להשיב סירב שיזף
הראל. וחתתה ברומט אותו, שחקרו
 על בעבירות חשוד הוא כי לעיתונאי הודיעו השוטרים

 בית* חילות הליכי־מישפט שיבוש הסוב־יודיצה, חוקי
 העיתונאי שבועיים, לפני גם, נחקר פרשה באותה המישפט.

 מפורטת. גירסה למישסרה שמסר רונן, משה
 תלונתם בעיקבות לפעולה נכנסה המישטרה

 האנשים את יצגו אשר עורכי־הדין של
ברמת-עמידר. הגיזעני בסוגתם שנחשדו

 ואז החשודים את לעצור המישטרה לבקשת סירבה חפץ
 כי שהוכיח ניתוח — שלה החלטות כמה ורונן שיזף ניתחו

 פחות ליברלית אד ליהודים, ביחס מאוד ליברלית היא
לערבים ביחס

 ילמד שהרמטב״ל
מהרב!

 שהחלי• האחרונה, הממשלה בישיבת
 תקף ה״לביא״, בעניין טה־שלא-להחליט

 שומרון: דן הרמטכ״ל, את שרון אריאל
 איך ממנו ותלמד פרץ לרב ״תקשיב
 הרבה שלו הנאום הפרוייקט. נגד מדברים

שלך!״ מההרצאה משכנע יותר

בעמאן נקבר חזרי
 יליד ח׳ורי, ע׳אזי בהולנד, אש״ף מישרד ראש

 מישפחתו, החלטת לפי בעמאן נקבר בית-לחם,
 האפשר כבל רבה בקירבה ״ייקבר כי שביקשה

 האנגליקני הבישוף ניהל הטכס את למולדתו״.
 אש׳׳ף. של הוועד־הסועל חבר ח׳ורי, אליאם
 של רישמי נציג בנוכחות בהולנד, טכס התקיים לפני־כן

 שמת ח׳ורי, העולם מכל ואורחים ההולנדי, סישרד־החוץ
 המנוח, אל־סרטאווי עיצאם של עוזרו היה ממחלת־בבד,

 ישראליים אישים בין במגעי-שלום תשוב תפקיד ומילא
ואנשי־אש׳ף.

לדעת רנצה העורר
 לדווח נדרשים ״חדשות״ בצהרון העיתונאים כל

 כדי בשכר, הנוספים עיסוקיהם על לעיתונם
אינטרסים. לניגוד חשש למנוע
 צרור, רינו העורד על-ידי החתום בחוזר, מופיעה הדרישה
 הם אם הבדל ללא — והעורכים הכתבים לכל ומופנית
כפרי־לאנסרים או חלקית מישרה מלאם במישרה עובדים

השני שמיר על כעס
 לפתחיה(״שמיר הכוונה — שמיר על כועסים במחנה־ארנס

 הנהלת* יו׳ר ארנס, משה על־ידי שמונה שמיר, הגדול״)
 התנועה• כמנכ״ל לשמש חרות,

 הרגיז כאיש־של-מחנות, לתפקד המסרב שמיר,
 בעניין העצמאיות בעמדותיו חבריו את

פי הסיבסוך בתל־אביב. התנועה מני

לבקש יודע בר־יוסף
 שפגה גוש־דן, פקיד־שומה לשעבר בר־יוסף, רעואל

 לעיכוב בבקשה לממשלה המישפטי ליועץ באחרונה
 מנישומים שוחד בקבלת מואשם הוא שבו בתיק הליכים

ההליך. את היטב מכיר כבר —
 כתב בר־יוסף נגד הוגש שנים שש לפני גם

 מחברת-הביטוח שוחד קבלת על דומה, אישום
 דאז, פרקליטו הרגל. את שפשטה ״רכסים״,

 ונענה ההליכים, את לעכב ביקש דרוקר, משה
בחיוב.

 האחדונם הסתבכותו עד שלו הקריירה את המשיך הפקיד
 אורי עווד־הדין על־ידי מיוצג הוא היום פרש. שבגללה
סלונים.
 הבקשה כי אומר, מישרד־המישפטים דובר

 ״אץ המחוז. פרקליט לתגובת הועברה הנוכחית
 המישפטי שהיועץ הפעמים מיספר על הגבלה

 אותו לגבי הליכים עיכוב על להורות יכול
הדובר. הוסיף לגופו,״ נידון מיקרה וכל הנאשם,

נסגר מיקלט־־הסרטים
 של בהוצאותיהם להכיר מסרב מם־ההכנסה

 שהשתמשו מפורסמים, עורכי־דין כמה
 כבמיקלטי־־מם. בסרטים בהשקעות

 המפיק קשור שבהם בסרטים היא כעת הבוערת הבעיה
קוצקי. יעקב
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