
 פועלים בחרות
סיפוח למען

 חדש פורום עם הנימנים מצעירי־חרות, שמתה
 יו״רים שהיו מי את בתוכו המאגד בתנועה,

 שלחו הסטודנטים, הסתדרות של וסגני־־יו״רים
 ממנו מבקשים הם ובו לראש־הממשלד״ מיכתב
 הגדה על הישראלי החוק את להחיל כדי לפעול

ועזה. המערבית
 ״מרינה על הוויכוח את להעכיר זו כדרך מתכוון הפורום
 הירדן עבר כולל הארץ, לכל ארץ־ישראל" לערביי

 בעיקבות בתנועה למפקפקים תשובה לתת ובכן־ המיזחזי,
האחרונים. האירועים
 בסניפי במסע־־הסברה לפתוח מתכוון הפורום

 מאז הראשתה פעולתו וזוהי תנועת־החרות,
חודשים. שלושה לפני שהוקם

שצירנסק׳ אביטל

 את להכתיר ביקשה ממשלתית חברה
ולהע אפ-השנה בתואר שצ׳רנסקי אביטל

פברו באמצע ביום־האם, מדליון לה ניק
לוחמת. ואשה אם היותה על כהערכה אר,

או לא ״אני ואמרה: סירבה שצ׳רנסקי
 לכוחותי מעל זה הטכסים. כל את הבת

 :< ב־ ותבחרו מוותרת, אני בהם. לעמוד
כאם־השנה.״ אחרת מישהי

פיתרווות אין לאה״ל
 ועדת־החוץ־ לפני שהופיע הצבאי, הדרג

 שום על הצביע לא הכנסת, של והביטחון
 הכבושים, בשטחים לאירועים אפשרי פיתרון

 וכי חסר-אונים, שצה״ל הבינו וחברי־הוועדה
 כיצד לו שתורה ממשלה להחלטת ממתין הוא

לפעול.

 בין הסכם
לליברלים חרות
 כרתו הליברלית המיפלגה של הניציים הפעילים

 בתנועת* שרון מחנה עם הסדר-קולות הסכם
 לשתי מאוחד מרכז שיהיה למיקרה החרות,

התנועות.
 הליברלית המיפלגה תבחר איך ברור לא עדייו זה בשלב
 בחירות בו נערכו ושלא איש, 150 המונה שלה, במרכז

 למרכד יצורפו ליברלי, מרכז ייבחר לא אם .1978 מאז
 רוב יש שבה הליברלית. המיפלגה מועצת חברי 500 חרות

לקבוצת־זזניציס.

 מתעניין שחל
-פו״ במכירת

 רבה התעניינות מגלה שחל משה שר-האנרגיה
 לאור ״פז׳׳, חברת־־הדלק פעירת בהתפתחות

 רשות־החברות־הממשלתיות, שמזרימה מידע
בהקדם. תתבצע שהבעירה והאומר

 בזמנו שרכש שחל, של מלקוזזותידלשעבר אחד זאבי, גד
 של לזהותו השאר. את לקנות מעוניץ פז. מחברת 25*

במשק־הדלק. המתוכננת הרפורמה על השפעה תהיה הקונה

לישפה על סיבסוך
 פילפל איתמר והשופט גילעדי ישראל השופט
 בבית־המישפט משותף בהרכב כעת יושבים
התפתחה השניים בין בתל-אביב. המחוזי

 השופט לישכה. על מריבה בגלל עויינות
 את קיבל ההרכב, בראש היושב גילעדי,
 נולד זו ומתקרית פילפל, השופט של לישכתו

הסיכסוז*.

 מאיימים מובטלים
מיפעלים על להשתלט

 כינוס שאירגנו מקריית-שמונה, מובטלים
 מיפעלים על ישתלטו כי איימו שעבר, בשבוע

 מגלה כך — ישופר לא שכר-המינימום אם
לקרייה׳׳. ״מבט המקומון

 שנוסדו שמיפעלים, יתכן ש״לא בכינוס אמרו העוברים
 לחיות." לנו שמאפשר שכר ישלמו לא הממשלה, בכספי

 רבים שכספי־ממשלה על־כך התמרמרות הביעו גם הם
 בהתנחלויות מיפעלי־דמי של ולהחזקתם להקמתם מופנים

וברצועת־עזה. המערבית בגדה

באיטלקית אחי״ .,אויבי,
 אחי״(בלועזית: ״אויבי, אבנרי, אורי של סיפרו
 הספר באיטליה. השבוע הופיע האוייב״) ״ידידי
 ופעילי־שלום המחבר של השיחות על מדווח

 וביניהם אישי־אש״ף, עם אחרים ישראליים
 ויאפר אל-סרטאווי עיצאם חמאמי, סעיד

ערפאת.
 ובארצות־הברית, בצרפת בבריטניה, כה עד הופיע הספר
 הוחרם האלה הארצות בכל בגרמניה. להופיע עומד והוא

 היהודי. המימסד על־ירי הספר
באביב. צפוייה העברית המהדורה

יענו לא בחרות
 יוצאות תנועת-החרות של ממחלקת־ההסברה

 שלא הברי-המרכז לכל קריאות אלה בימים
 על-ידי מהם אחד לכל שנשלה שאלון על לענות

 הילכי־ את לבדוק ושבוונתו ״הארץ״, העיתון
בתנועה. הרוח
 לשמש גם נועד ושהוא מגמתי, שהשאלון טוענים בחרות

 אחרות. מיפלגות בידי כלי־שרת
 שאלות מעלה חברי־המרכז, 2000 לכל שנשלח השאלת,

 תתמוך האם תחמיר, הדמוגרפית הבעייה אם כגון:
 זו אם כהנא, עם בקואליציה תתמוך האם וכן: בטרנספר?

 אחרי ממשלודליכוד להקים היחידה האפשרות תהיה
 עונש־המוות. על שאלה גם יש הבחירות?
 נתן מי לבדוק גם ביקשו בהרות בכירים גורמים
 והכתובות השמות רשימת את ״הארץ״ לעיתון

חברי־־המרכז. של

לכנסת ירוץ גאון
 השבוע רמז הקו־־אום, מנכ״ל גאון, בני

 על להתמודד אפשרות שוקל הוא כי למקורביו
 לכנסת מיפלגת-העבודה ברשימת ריאלי מקום

הבאה.
 האיגוד, כיו׳־ר נוספת לקדנציה חודש לפני נבחר גאון

 מנכ״ל לתפקיד אפשרי כמועמד שמו את העלו ותומכיו
התפקיד. מן לפרוש גביש ישעיהו יחליט וכאשר אם מר,

חזירים מגדל חרד
ה פרצה בבני־ברק החרדית בקהילה

ש שמועות רקע על סערת־רוחות שבוע
שו בעסקים ידו השולח חרד, כאילו נפוצו

 סכומי־כסף הילווה רב, ממון ושצבר נים,
בארץ. חזירים בגידול המשקיעה לחברה

 שכוחות לכך הביאו שנפוצו השמועות
 בבני־ הישיבות של המיוחדים הבילוש

 איש-העם- את לאתר בנסיונות החלו ברק
המיסתורי. קים

 מוסתת וגם בבני־ברק, אנשי-עסקים
 מיסחרי באופן להלוות נוהגים וישיבות,

 והסערה אצלם, המצטברים עודפי־כספים,
מוס שאותם לכך להביא עלולה הנוכחית

ת הלווים. זהות על פרטים יבקשו ת

כבנק נתפס רב וניוד
 לסניף השבוע בסוף לפרוץ שניסו הפורצים,

א ליד נווה־־מגן בשכונת הפועלים״ ״בנק  ת
 מנגנון־׳אזעקה שהפעילו משום נתפסו אביב
 חברת־ לתחנת המחובר בהדר*הכםםות, סודי

 סניפי• כל את המאבטחת ״,99 ״מוקד השמירה
בארץ. הבנקים

 הפעלת אחרי קצר זמן למקום הגיעו חברת־חשמירה אנשי
הנמלטים הפורצים כי וגילו אחרי״חצות, ב־ו האזעקה

 חשמליים מכשירים שכלל יקר, ציוד אתריהם השאירו
 בבנק להעביר כנראה, התכוונו, הם מזון. וגם וכלי־עבודה

 את והתחילו סגור, הבנק שבו סוף־השבוע, לילות שני את
החשיכה. רדת עם השישי ביום עבודתם

כוטלו כיוזבי־האישום
 נגד לבית-המישפט שהוגשו כיתבי-אישום

 חזיר, מכירת של עבירה על מחיפה, סוחרים
בהם. מחודש עיון אחרי התביעה, על־ידי בוטלו
 מכירת האוסר עירוני, חוק־עזר שנה 30 כבר קיים בחיפה

 נעת אך החוק, הופעל לא השנים כל נמשך בשר־חזיר.
 וכתוצאה להפעילו, חזרו בעירייה, הדתיים בלחץ האחרונה,

הסוחרים. נגד כיתבי־האישום הוגשו מכן־

 נגועי־א״דס
ל מצה פטורים

 תקנה באחרונה הוציא שר־הביטחון
ש מי כל צבאי משרות הפוטרת חדשה,
איידם. נוגדני נתגלו בגופו

ק העליון אתיופים בוד
 את המחייב צו הוציא העליון בית-המישפט

 הרבני ובית-הדץ לעירעורים הרבני בית-הדין
 זוג יירשם לא מדאן לנמק קריית-ארבע של

 לפי בנישואץ שנישא מעולי־אתיופיה, יהודי
 לפי בנשוי הרבנות, במיסגרת שלא ההלכה
החוק.

 תלונה והגיש הזוג, בבקשת לדון סירב הרבני בית־הדין
 את שהשיאו האתיופית, העדה בני הרבנים, נגד במישטרה

הזוג.

האבא נגד עתירה תוגש
 נגד עתירה מבינה האזרח״ לזכויות ״האגודה

 למישפט עד לעצור המורה צבאית, פקודה
 שהואשמו במילואים, או סדיר בשרות חיילים

בעבירות־הופעה.

ר הנגב לסוכנות אוי
 ומועצות עיריות ראשי 27 הכוללת נבחרי־הנגב, מועצת
 ידר קפלן, מנדל גם השתתפו שבה ישיבה, ערכה בנגב,

 כממלא זווילי, וניסים היהודית הסוכנות של חבר־הנאמנים
 את לשניים הסבירה מועצת־הנגב יו״ר־הסוכנות. של מקומו
 מיליון 100 בסן־ סיוע וביקשה היישובים של העגום מצבם
דולר.

 שהם למועצות-הנגב הודיעו וקפלן זווילי
 כחבר- בחירתם, לפי מהם, אחד לצרף החליטו

 הסוכנות של בחבר־הנאמנים מן־המניין
מבפנים. הנגב קול את להגביר כדי היהודית,

ם במקום מכונות ווובדי
 שמיר ליצחק פנה קריית־מלאכי, מועצת ראש וגונו, יוסי

 שפועלים מכך הנובעת לבעייה פיתרון למצוא בקריאה
 במיפעלים. לעבודה באים לא הכבושים מהשטחים

 מתקדם, ציוד־־מכונות לרכוש הציע ונונו
 שקלים אלף 150 של ממוצעת בהשקעה
 יכולה כזו מכונה שכל ציין הוא למכונה.
עובדים. עשרה להחליף

 יואא*ם המפיקים
ישראל פסטיבל נגד

 כבר אבל בקיץ, יתקיים הבא ישראל״ ״פסטיבל
 במאבקם והאמרגנים המפיקים התחילו עכשיו

 פרנסת את לטענתם הגוזל הזד״ בפרוייקט
המפיקים.

לה מסובסדים, הפסטיבל כרטיסי  המפיקים יותר. זולים י
 רוצים הם שבהם גדולים, שאולמות העובדה סן גם נפגעים

 אירוע על־ידי מראש רב לזמן תפוסים להשתמש,
הפסטיבל.

 חוזה- על איגוד-המפיקים השבוע חתם לכן
 כשהכוונה ליחסי-ציבור, מישרד עם עבודה

 עובדות לעיתונות גבוהה בתדירות לטפטף היא
 יידע שהציבור לדאוג וכן לאיגוד, הקשורות

 לדוגמה, הפסטיבל. על לא־מחמיאות עובדות
 בחו״ל שנכשלו הצגות המפיקים, טוענים

 במחירים הפסטיבל במיסגרת לבאן מובאות
 של שחקנים רואה הציבור כלומר: זולים.

 לא שההצגה יודע לא אבל מפורסם, תיאטרון
בהצלחה. זכתה
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