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שמיר אצל ניר
 יועצו ניר, עמירם את השבוע אליו זימן שסיר יצחק

בטרור. מילחמה לענייני
 בין נועדה ארוכה, שעה שנמשכה הפגישה.

 ניר של פיטוריו על השמועות את להזים השאר
נתק. ביניהם חל וכי

העבודה למיפלגת סנה:
 המינהל כראש מתפקידו לפרוש העומד סנה. אפריים ר״ר

 בכיר תפקיד לקבל עומד המערבית, בגדה האזרחי
במיפלגת־העבודה.

 ששאף הקומוניסטית, המיפלגה מנהיג של בנו הוא סנה
לתנועת־העבודה. לחזור ימיו בסוף

הקצבי□ .,טבלת
 של מחירו מה הרוג? ילד של מחירו מה
 נכה? מקבל כמה בתאונה? שנהרג בוגר

 שאין כספי, צד גם יש לתאונות־הדרכים
 לטבלות-הפי- הכוונה עליו. לדבר מרבים
 חברות־הביטוח, את המשמשות צויים

 ״טבלות־קצ־ המיקצועי בסלנג המכונות
בים״.

ש ״בדרך״, מהחינמון־לנהגים גיא, יוסי
 לתאונות־ האחרון גיליונו כל את הקדיש

 זה, רגיש בנושא תחקיר ערך הדרכים,
 של חייו בלתי־ידועים: מימצאים והעלה

 מפרנס מבוגר של מחייו יותר ״זולים״ ילד
 400 של מרבי סכום לעומת ש״ח 8000(

 שחייו נהג של קטועה ורגל ,ש״ח) אלף
 של מחייו אלף) 350( יותר ״שווה״ ניצלו
ממוצע. הרוג

ל ליק דובר אין
 לבנון. לדרום הקישור ליחידת דובר אין שבועות כמה מזה

 — דובר־צה״ל יחידת על נוספות משימות מטיל הדבר
מהן. להתרחק בעבר ביקשה זו שיחידה משימות

לפ״צל חתימות 20
 אל- לפייצל השביב בהתנכלויות תדון הכנסת

חוסייני.
 חתימות השבוע נאספו לשלום, המתקדמת הרשימה ביוזמת

הפגרה. בזמן בעניץ, מיוחד דיון הדורשים ח״כיס. 20 של

בארץ בריטי ם פו
 של ההנ!ה בקורל הלומדים קולונלים. של מישלחת
 התלמידים־המבקרים בין בארץ. מסיירת בריטניה, ממשלת

ממלאווי. וקצין מקניה קצין מבראזיל, קצין

בגליל גוש־אמווים
 גוש־אמונים, של תנועת״ההתיישבות ״אמנה״,
 יופנו בגלל. גם להתנחלות אתרים מחפשת

 הצפון, מאיזור הגוש אוהדי צעירים אליהם
מבית-הוריהם. להתרחק רוצים שאינם

 מיצפה־ הוא בגליל, בלבד אחד •שוב לאמנה יש כה עד
 כל לא כי התברר, לאחרונה צומת־גולני. ליד נטורה,

 בהם ויש בגוש־אמונים, דווקא תומכים במקום המתגוררים
 זו שתופעה יקפידו הבאות בהתנחלויות דתיות. יונים גם
עצמה. על תחזור לא

ב״תדיראן ארצי ועד
 נסיונות אף ועל ההנהלה, של וחמתה אפה על

 עובדי הצליחו ההסתדרות, של ההבשלה
ארצי. ועד לבחור ״תדיראן״
 רישמית הכירה טרם הקונצרן, מבעלי שהיא ההסתדרות,

נציגיו. עם לשיחה נפגש כבר קיסר ישראל אולם בוועד,

2 לערוץ הסוכנות
 בערוץ דריסת־רגל להשיג הצליחה הסוכנות

 נרקיס, עתי בראשות להסברה, המחלקה השני:
 דו־שבועי מגאזין לשדר הזכות את השיגה

 מיועד שיהיה ישראל״, ״כל בשם בהפקתה,
לעולים. בעיקר
 השבת במוצאי ישודר המגאזין של הראשון הגיליון

 מבלגיה, חדישה עולה אותו תגיש בערב. 8.30ב־ הקרובה.
ילידת־זאיר. שהיא פרנקו, מתי בשם

רחוקים עדיין הסינים
 השבוע היוצא פרם, שימעון של בפמלייתו

 באשר פסימיות שוררת לעצרת־הארים,
סיניים. דיפלומטים עם פגישה של לאפשרות

טרשת־עורקים בכר:
— מטרשת־העורקים סבל בכר אהרון

 הנתיחה-שלאחר-המוות, מדוח עולה כך
הפאתולוגים. על־ידי לאחרונה שנחתם

דלפו הלוויין סודות
 לעובדים פנימי חוזר הוצא במישרד-התיקשורת

 מיפרטים למסור שלא בהם המתרה הבכירים,
 עתידיים מיכרזים על נתונים או טכניים

 לוויין שידורי בשידורי־בבלים, הקשורים
השני. והערוץ

 מיסחריים לגורמים איפשרו כה עד שדלפו הפרטים
המיכרזים. לקראת ולהיערך מתאים בציוד להצטייד

ץ בגל תעמולת־סוכגות
 גזית, שלמה על זועמים הסוכנות של במחלקת־ההסברה

 לשגר החליט הוא לתחומם. שפלש על הסוכנות, מנכ״ל
 שיכינו כדי גל״ץ, אנשי שני הסוכנות, חשבון על לאירופה,

 של פעולותיה על הצבאית, בתחנה שידורי־תעמולה
העולמית. הציונית ההסתדרות

 את הגניב גזית כועסים: בגיזברות-הסוכנות גם
 בסך יום 21 — השניים מסע עבור ההוצאה

 שהוא ועדת-השליחות, באמצעות — הכל
בראשה. עומד

 מחריפה המישטרה
האקדמיה

 המחלקות עם פעולה לשתף הפסיקה המישטרה
 להן מעבירה אינה באונירסיטות, לקרימינולוגיה

 נעזרת ואינה ואחרים, סטאטיסטיים נתונים
בהן.

 מרקוס יגאל נכנס מאז חל הנתק כי טוענים, החוקרים
החקירות. מחלקת כראש לתפקידו

מיבצעים נגד שופט
 על חמורה ביקורת סגור בפורום השמיע מחוזי שופט

 בעזרת הנעשים סוחרי־סמים, ללכידת ההמוניים המיבצעים
 את סותמים אלה מיבצעים כי אמר. הוא סמויים. סוכנים

 מהשופטים ומונעים ארוכים, לפירקי־זמן בתי־המישפט
 תרומתם עיקר יותר. חשובים בתיקים לדיונים להתפנות

 המישטרה, של תדמיתה בקידום הוא אמר, המיבצעים. של
בפשע. במילחמה ולא

המפכ״ל. של בנוכחותו נאמרו הדברים

איש־קש היה למודה
 הליברלית במיסלגה עסקן מנדה, אמנון

 השדכנית של ושותפה אברהם שריר ממקורבי
 חברות-הפירסום מאחורי עמד עפ-רם, הלנה

 מערכת־ בזמן לליכוד, שירותיהן את שמכרו
 שהגיש בכתב־תביעה נחשף כך — הבחירות

פליישר. מאיר אלה, בחברות שותפו מנדה נגד
 כי מגלה גם פליישר לחברות. קשר כל מנדה הכחיש בזמנו
 הוא ציי. שלמה עורך־הדין איש־קש, מאחורי הסתתר מנדה
 רירסקה חלקו — שקלים •עשרות־אלפי ממנרה תובע

הסודית.

לתל־אפיב זפט
 המקורב זפט, יהודה מנתניה השלום שופט

 המחוזי בית-המישפט כרשם מונה למפד״ל,
בתל-אביב.

 לבנק מקורבת זפט. מרים עורכת־הרין השופט, של אשתו
שונות. בתביעות מייצגת היא אותו המיזרוז׳, המפד״לי

החטיפה? את גילה מ׳
 פרשת־ את לעיתונות הדליף מי יבדקו תל־אביב במישטרת

 לזירת הגיעו שכתבי־הפלילים מסתבר החטיפה־שלא־היתה.
הורעת־הדובר. להם שהועברה לפני עוד האירוע

מוזרות בהנפקות דיון
 אברהם מהיו״ר, יבקשו בוועדת־הכספים ח״כים

 על נציגי־האוצר עם מיוחד דיץ לקיים שפירא,
 הרשות לאחרונה שאישרה תמוהות הנפקות

לניירות-ערך.

בצרות ״איכילוב׳ ידידי
 שוררת שוב ״איבילוב״ בית-החולים בהנהלת
 של באגודת-הידידים אי-סדרים בגלל מתיחות,

המוסד. למען תרומות האוספת בית-החולים,
 מזמן, כבר האי״סדרים את גילה תל־אביב עיריית מבקר
נפתרה. לא הבעיה אולם

ברגר של לביתו מירוץ
 הקומה על מאבק צפוי הסיסרותית בקהילה
 ברנו־, יוםף-חייפ התגורר שבד בבית השניה

בתל־אביב. נוודדצדק בשכונת
 העמותה בקרוב. ישופץ מהריסה, שניצל המתמוטט, הבניין

 מזכיר קאופמן, תדי של בראשותו וה, לצורך שהוקמה
 הראשונה בקומה להקים החליטה בעיר, מועצת־הפועלים

 להעמיד השניה הקומה ואת לסופרים, ומועדון חדר־עיון
 איזהו נקבע טרם הסיפרותיים. העיתונים אחד לרשות
שיזכה. העיתון

מהומה שתוליד הפסיקה
 בר א״ד בחיפה המחוזי השופט של פסק־דין

 הקשורים ההליכים כל את היסוד מן לזעזע עלול
 ״חוק־המשבוך כי פסק השופט ברכישת־דירות:

 נהוגה היתה כה עד מ״חוק־המקרקעיך. עדיף
הפוכה. הלבה

 זכות באמצעות דירה שרכש אדם של במיקרה המדובר
 שהדירה מפני בטאבו, אותה לרשום מבלי כלומר, — חוזית
 לווה הוא במקביל המוכר. של שמו על רשומה היתה טרם

 בלישכת־המשכונות משכנתא ורשם מסק־הפזעלים. כספים
 הרירה את הבנק תבע הרגל, את פשט כשהאיש בנצרת.

 בטאבו שיעבוד עליה היה שלא למרות — מכונס־הנכסים
בה. וזכה —

 הדירות רוכשי את תחייב החדשה הפסיקה
 משיעבודים חופשית הדירה אם רק לא לבדוק

 בחמש ולבדוק להתרוצץ גם אלא בטאבו,
 רחבי בכל משכונות, לרישום השונות הלשכות

הארץ.

של הבא הגיליון

ס ^ ש ג ג מ
יוקדם

 בתל־אביב בקיוסקים יהיה הוא
 ובמקומות־ בערב, הראשון ביום

השני. ביום הארץ בשאר המכירה
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