
גב■1ה על כועס שמיר
 חברי־־כנסת באוזני התבטא שמיר יצחק

 אינו כי אליו, המקורבים מתנועת-החרות,
 ראש של ומהתבטאויותיו מפעולותיו מרוצה

בתיקשורת. הנגבי, צחי לישכתו,
 משה על חריפות בהתקפות הנגבי יצא האחרונים בימים
 דיון ביקשו ובו לשמיר, מיכתב שכתבו וחברי-המרכז עסירב
 מנהל הנגבי הכבושים. השטחים בעניין התנועה במרכז
 סען ושמיר כלי־התיקשורת, בכל נרחב מסע זה בעניין
לו. לא בתחום מדי יותר מתבטא ועגבי כי מקורביו באוזני

סד חקירה מתנהלת בלי
 שגריר נתניהו, בנימין(״ביבי״) של חבריו

 מי למצוא בדי חקירה מנהלים באו״ם, ישראל
 ידיעה והדלי!? שמו את להכפיש ניסה בליכוד

 אינה האמריקאית, אשתו פלד, באילו מוטעית
בשרה. יחידיה
 לא, ואמה יהודי שאביה נתניהו, של שאשתו אמרה השמועה

 גייר פלר שאת גילתה שנערכה חקירה רפורמי. בגיור גוירה
למהדרין. כשר אורתודוכסי רב

סניורה וגד מסיחה ״כך״
 ובו כרוז, אלה בימים מפיצה ״בך״ תנועת

 ומיספרי־הטלפון סניורה חנא של תמונתו
ובמישרדו. בביתו

 אל להתקשר נקרא היהודי .הציבור השאר: בץ נאמר, בכרוז
 את בפניו להביע כדי היממה, שעות בכל סניורה ועא

 של סוכן הנ׳׳ל שלו. וההמרדה ן,הסתה מעשי כלפי עמדותיו
ישראל.' עם נגד ומסית אש׳׳ף

0*711 העניין חיקור־דין
 בלם דויד של במישפטו שהסיכומים למרות

 בל בי השבוע נראה חודש, לפני בבר הסתיימו
 לבלגיד״ הבא בחודש ייצאו למישפט הצדדים

עינבל. לזי של לחיקור־דין
 כבר העד, את שהזמינה הסניגוריה, של שאלות רשימת
 החוקר והשופט ברמן, שושנה השופטת על־ידי אושרה
 שאלות התביעה תכין אחר־כן־ לעד. אותן יציג הבלגי

למחרת. אותן גם ישאל הבלגי והשופט נגדית, בחקירה

בשטח היה לא
בחד אחדות פעמים ששודרה הידיעה,

 ארז במחסום כאילו השבת, ביום שות
 תנועת של האחת — הפגנות שתי נערכו

״מתייש של נגדית, והשניה, גבול״ ״יש
 היתה לא — ברצועת־עזה״ יהודיים בים

 קול-ישראל, לבתב והועברה מדוייקת
מישטרתיים. מקורות על־ידי אמיר, מוטי

 ״יש- הפגנת את לסקר נסע לא אמיר
 מן מפגינים. 200כ־ נכחו שבה גבול״,

 בטעות להבין היה ניתן ששודרה הידיעה
 בסדר-גודל היתה הנגדית שההפגנה

 בין להפריד נאלצה המישטרה וכי דומה,
ההפגנות. שתי

 רק כללה הנגדית שההפגנה היא האמת
 התחיה, וחבר ימית ממפוני סרחן, אבי את

בנותיו. כנראה נערות, וארבע

 המגעים חודשו
למערך הליכוד בין

 יצחק השרים בין המגעים חודשו אלה בימים
 נוסח ולאשר לנסות כדי קורפו, וחיים נבון

 חדש ועד־מנהל לאישור החוק לומנעת משווע?
.1.4.87 מאז ועד אין ברשות לרשות-השידור.

 של מעמד למגכ׳׳ל ינתן שבהצעת־זזחוק כך על עמד קורפו
 מעוניין הליכוד נפסלה. זו אפשרות אך ראשי, עורך

 הרשות, למנכ׳ל נרחבות סמכויות גם להצעת־החוק להכניס
 עד שנעשו בכירים, לתפקידים אנשים למנות לו שיאפשרו

מתנגד. המערך ועדת־מיכרזים. על״ידי כה

לבעלה תשוב לא
 לוגסי, פרוספר של אשתו לוגסי, צופיה

 בסופרמרקט הכפול הרצח בפרשת העצור
 ולחיות לשוב מתכוונת אינח בירושלים,

ממעצרו. ישוחרר אם גם בעלה, בחברת
 עדותו את סתרה במישטרה עדותה

 שלו. האליבי את הפריכה ובכן• בעלה, של
 אנחנו השניים. נישואיו הם אלה ״נישואין
 טוב,״ חיינו לא פעם א!? שנתיים, נשואים
 איתו יהיה מה אותי מעניין ״לא אמרה,

 אני לא. או אשם הוא אם אותי מעניין ולא
מיקרה.״ בכל איתו לחיות אחזור לא

לקראק מכורים עשרות
 של ינואר בגיליון שפורסמה תחקיר, כתבת
 עשרות כי מגלה ״פעמון״, השכונות עיתון

 קראק, בסם משתמשים ותבינהשני-ב צעירים
הקוקאין. של צורה שהוא
 המכור ,30 בן צעיר של האישי סיפורו מפורסם בעיתון

לסם.

תעבור המישרה
לעכב ראה פח

 בחו״ל ששהה פת, גירעון שר־המדע-והפיתוח,
 בעצם רצה האחרונה, הממשלה ישיבת בעת

 חברי־ את ולשכנע לנסות כדי זמן להרוויח
 מס־ להורדת בהצעתו לתמוך בממשלה הליכוד
 להעלאת יעקובי גד של בהצעתו ולא הים!?,
המם.

 הועלו לא הממשלה, בפני שהוצגו הנגדיות, ההצעות שתי
 שאין אמר ושמיר הארץ, מן נעדר שפת מכיוון להצבעה,
 מן שרים ששני סיכוי היה בהעדרו. בהצעה לדון אפשרות
 של בהצעתו יתמכו — קצב ומשה לוי דויד — הליכוד
בהצעתו. לתמוך ולשכנעם לנסות רצה ופת יעקובי,

 מעדיפים בחרות
שרון את
 השבוע, כעסו בתנועת-החרות רבים חברים

 מטה- כיו״ר מונה ארנם שמשה כשנודע
התנועה. של הבחירות

 היה לתפקיד שרון אריאל של מינויו כי מסבירים בדורות
 לו שיש מעולה, כאיש־אירגון ידוע שרון יותר. מוצלח

 טוב התפקיד את למלא מסוגל היה והוא אנשי־מיבצעים,
יותר.

 למסע־ שרון ייצא בחיות, טוענים ארנם, של מינויו עם
 במערכות־ שעשה כמו הארץ, ברחבי ומתוכנן נפרד בחירות
קודמות. כחירות

כר בול גובראן ליל ח לז
 מארגנת בארצות-הברית הערבית השדולה

 הדואר את להכריח כדי גדול ציבורי מסע
 ח׳ליל הסופר של לזיכרו בול להנפיק האמריקאי

גובראן.
 את וכתב לארצות־הברית, היגר לבנת, יליד גובראן,

 לעברית. וגם רבות, לשפות תורגמו הם באנגלית. יצירותיו
 מיצירותיו. עותקים מיליון משיבעה יותר נמכרו
 קנדי: ג׳ון לעצמו אימץ שאותו המישפס, את כתב ח׳ליל

 מה שאל בשבילך. לעשות אמריקה יכולה מה תשאל .אל
 אמריקה.' בשביל לעשות יכול אתה

 אחרי מילא לא האמריקאי שהתאר מאחר
 של גדולה עצומה עכשיו מתארגנת הדרישה,

הבול. למען אמריקאיים אנשי־רוח

 יוציא המערך
בערבית עיתון
 מיפלגת־העבודה של הערבית המחלקה
 לקראת בערבית עיתון הוצאת מתכננת
לכנסת. הקרובות הבחירות

 סקר־שווקים הערבית המחלקה אנשי עורכים בינתיים
 נוהל השאר בין לעיתון. וחברי־מערכת מימון ומחפשים

 אל־סינרה(.הקרם״) עורך משעור, לוטפי עם ומתן משא
החדש. העיתון את שיערוך כדי בנצרת, היוצא

 ח״ב את לשת!? בלי בתחילה נערכו ההבנות
דראושה. עבד־אל־והאב

במישפחה
 הרב לתפקיד מועמד הוא טורוצקין אליעזר הרב

 יקבל וכאשר אם נתניה, של הראשי האשכנזי
 את העיר, של הנוכחי רבה לאו, ישראל הרב

 תל-אביב. של הראשי האשכנזי הרב תפקיד
לאו. הרב של בתו עם נשוי סורוצקין הרב

 היה שפרלינג
לפטה מועמד

 הסתדרות יו״ר לשעבר שפרלינג, יוסי של שמו
 כמועמד הועלה עורך־דין, והיום הסטודנטים,

המערך. של מטו־דהבחירות מנהל לתפקיד
 מיפלגת־ ברשימת ריאלי במקום להיות מקווה שפרלינג
הבאה. לכנסת העבודה

 ידר- פרס, שימעון כשהציע הפרק, מן ירדה מועמדותו
לתפקיד. כץ־עוז אברהם ח*כ את המיפלגה,

 חמורה צנזורה
השידור ברשות

מופ והטלוויזיה הרדיו מערכות בכל
ביו חמורה צנזורה שבועות כמה זה עלת
בשטחים. להתקוממות הנוגע בבל תר,

 אלא מבחוץ, צבאית צנזורה זו אין
 המופעלת ביותר, קפדנית פנימית צנזורה
 השיל■ אימת אשר עורכי-תוכניות על־ידי

עליהם. נפלה טון
 שבהן התוכניות, כל על חלה זו צנזורה

 די־ הבעת־דיעה. של חופש כה עד שרר
 פעולות על חריפה ביקורת המותחות עות

 חזר למעשה ונגנזות. מצונזרות הממשלה
בן־גוריון. לימי המצב

 וזווילי דמון
ברעם מאחורי

 מטה ראש זווילי, וניסים רמץ חיים ח״כ
 הדוחפים היו מיפלגת-העבודה, של ההסברה

 מזכ״ל ברעם, עוזי על שלחצו העיקריים
מהתפטרותו. בו לחזור המיפלגה,

 ברעם, על אינטנסיבי ושיכנועים לחצים מסע ניהלו השניים
 צוות־ הקימו ואף איתו, לדבר הירבו מישלחות, אליו שלחו
 את לבסוף נשאו הקשים מאמציהם העניין. לצורך חירום
המיוחל. הפרי

לדנלצ׳ץ תשלם לא הסוכנות
 בעיתונות היוצא, היו״ר דולצ׳ין, אריה של מאמר פירסום תממן לא היהודית הסוכנות קופת
בתשלום. מודעה בצורת

 מסכים הוא אם אותו ושאל החדש, היו״ר דיניץ, לשימחה דולצ׳ין פנה הציוני, הקונגרס סיום עם
 העיתונים אם מתנגד, שאינו לדבריו, לו, אמר דיניץ בעיתונות. יופיע בקונגרס הארוך שנאומו
 רבבות כמה על חשבון הסוכנות לגיזברות דולצ׳ין הגיש זמן כעבור המאמר. את לפרסם יסכימו
 בתשלום.״ מודעה בצורת בעיתונות הנאום את פירסמתי דיניץ של הוראתו ״לפי ואמר: דולרים
 אופן. בשום החשבון את לשלם שלא הורה דיניץ לדיניץ. ופנה לשלם, סירב הנדהם הגיזבר

אמר. הפרטי,״ מכיסו זה את ישלם ״שדולצ׳ין
 ׳ג׳רוסלם ובעיתון ׳האיץ׳ בעיתון פורסם ״הנאום בתגובה: אמר דורי, יורם הסוכנות, דובר
 והיא הציונית, וההנהלה היהודית הסוכנות על־ידי לתשלום תוכננה לא פעם א!? הזו המודעה פוסט׳.

תשולם.״ ולא שולמה לא אבן
אופן.״ בשום להגיב מוכן לא ״אני אמר: דולצ׳ין
 הציונית ההסתדרות על־יד הציונית ״הספריה הוציאה כהונתו תום לפני חודשים שלושה
 הספר דולצ׳ין.״ אריה של הציוני לפועלו יובל חצי — האומה ״בשירות הקרוי ספר העולמית״

 דולצ׳ין. של שפר ואימרות מאמרים נאומים, ומכיל גדול, בפורמאט עמודים 494 כולל המהודר
הדברים. בפתח יותר, עוד גדולה שנייה, ותמונה הספר, שער על מתנוססת שלו גדולה תמונה
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