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ת כו שיתוק^ידדיס ס
 אחדים מקרים התגלו המיזרחית כירושלים

 זה גילוי מבוגרים. אצל שיתוק־ילדים של
 שרותי־הבריאות את הכן כמצב העמיד

 שיתוק-ילדים, של למגיפה מחשש כירושלים,
 קיבלו שלא מבוגרים, בגילאים דווקא
בילדותם. חיסון

 התגלו כתל־אכיב, בעיקר בשפלה, גם
 אשר שיתוק־ילדים, של אחדים מיקרים

מבוגרים. כאנשים פגעו

ירות3ח
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 המר, זבולון שר־החינוך, של האישית הוראתו פי על
 הבא בחודש יוחל אגף־העתיקות, על הממונה
 האתרים בכל ארכיאולוגיות חפירות של ענקי במיבצע

 מימצאים כישראל לרכז היא המר של כוונתו בסיני. הידועים הארכיאולוגיים
 מסיני, שאפשר ככל רכים ארכיאולוגיים

 למצריים. חצי־האי החזרת לקראת
 ״חפירוודהצלה״, המכונות החפירות, את

 מאות בעזרת ישראליים ארכיאולוגים יערכו
ומחוץ־לארץ. מהארץ מתנדבים אלפי או

מתארגנים מישבטניס

 האחרונות בבחירות ואילו לרק״ח.
 : כטייכה התוצאות היו כהסתדרות

 350 למערך, 1100 לרק״ח, קולות 1צ00
לליכוד. 78ו־ לשל״י

 מאיימת הממדייד
הדמוקרטים על
 ראשיהמיפלגה על איימו המפד״ל ראשי

 תמיר, ושמואל ידין ייגאל הדמוקרטית,
 הדמוקרטים נציג יתמוך לא שאם

 צכי השידור, רשות של כוועד-המנהל
 צוקרמן ארנון של כהדחתו זינדר, (״הזי״)

 תעורר הטלוויזיה, כמנהל מתפקידו
 השלישי השר שאלת את שוב המפר״ל

הדמוקרטים. של
 להתייחס תמיר נטה ותמיר, ידין בין שהיתה בשיחה

 איתם ״לעשות הציע ואף המפד״ל, לאיום ברצינות
 לפסול יש כי טען ידין אולם משולבת,״ עיסקה

עלובים.״ סוחרי־סוסים הם ו״המפד״ל מאחר האיום את

א עריקות ב צ אד ב חד
 עריקות של מגמה מסתמנת האחרונים בשבועות

 בדרום־לבנון. חדאד סעד רנדסרן של מצבאו
 קטנה לא זה, מצבא העריקות למרות

 חדאד שמגיש רשימת־־המשכורות,
הישראליים. לשילטונות

 סבל* ד״ן
תמימה שנה

 משר! שר-החוץ כי התברר עתה רק
 תמי* שנה כמשך מכאבים סכל דיין
 שם על כית־חולים רופאי אולס מה,

 דד ערכו אשר כתל־השומר, שיכא
 כסרטן דקה כי גילו לא בדיקות, כמה

 ואת כאביו את שייכו אלא הגס, במעי
האולקוס. למחלת חולשתו
 כי שנה אותה כמשך התעקש דיין,
 ורק מאדדקוס, יותר חמורה מחלתו

הת בדיקות, *של ניכר מיספר אחרי
מי והם צודק, הוא כי לרופאים גלה
. לנתחו. הרו
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 נגד יצא יוסף, עובדיה הראשון־לציון,
 אל־סאדאת אנוור מצריים, נשיא של הרעיון
 וכנסיה מיסגד כית־כנסת, להקים

כסנטה־קאתרינה.
 ירגיש אם כי למקורביו אמר הספרדי הראשי הרב

 להתממש, עומדת אל־סאדאת של זו שתוכניתו
והארץ. העולם יהדות את נגדה יעורר הוא

שד ש מ ביק

 ההר. על אלא לצלם אי־אפשר מצדה הסידרה את רבים.
 הערמת תימשך שאם יוניבדסל חברת החליטה לכן

 ישראליים, ממלכתיים גורמים מטעם הקשיים
כליל. ההסרטה תבוטל

 הוראת היתה הגמל גב את ששכר הקשר
 איתן, (״רפול") רפאל רב־אלוף הרמטכ״ד,

 צה״ל, לבין החכרה כין ההסכם את דכטד
 צ00 ההסרטה דרשות יועמדו •טלפיו

 אחרי באה איתן של הוראתו חיילים.
 לכך. הסכים ככר שצה״ל
 בבקשה מישטרת־ישראל אל המפיקים פנו בייאושם
 מישמר־הגבול. מאנשי 200 לרשותם להעמיד

 מיפקדת יכלה לא כוח־אדם מטעמי אולם
 להצעה. להיענות מישמר־הגבול

 רצינית מכה זו תהיה ההסרטה, תבוטל אם
 ״יוניכרסל״ חכרת הישראלית. לתעמולה

 תגבר הטלוויזיונית הסידרה בי טוענת
שלה. הצפייה כאחוז ה״שואה״ על אפילו

ל13ר
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 רפאל אלוף רב הרמטכ״ל, של הוראתו פי על
 מיפקדת של משותף מטה יוקם איתן, (״רפול״)

 וקצידחינוך־ הצבאית המישטרה קצין־רפואה־ראשי,
 בצה״ל. שפשט הסמים בנגע להילחם כדי ראשי,
 מיטב את זה למטה לגייס :הורה רפול

 ולתת אלה, חילות משלושת הקצינים
 כצה״ל העונשים גם שונות. עדיפויות למטה

יוחמרו. כסמים הסחר או השימוש על

 *זות3ה מכינים
סזחיסוויה דבגין

 ראש־ את לקבל מתכוונים שכונת־התיקווה תושבי
 בשכונה, הקרוב ביקורו בעת בגין, מנחם הממשלה,

 הפגנות. נגדו ולערוך ומסוייגת, קרירה בצורה
 בעבר שהיתה בשכונה, לבקר עומד ראש־הממשלה

 הקרובים. בשבועות הליכוד, ממעוזי אחד
 ודא במעט כשכונה, הדך־הרוח פי על

 לאור כעיקר כה, תומכים דכגין נותרו
 כתושבי הפוגע הכלכלי, המצב הרעת

אחרות. כשכבות מאשר יותר השכונה

 1113■* 113 סיגריות
מלבנון

 בישראל המייובאות הסיגריות סוכני של זעקתם
 מלבנון אמריקאיות סיגריות של גל־ההברחות נגד

 כי טוענים יבואני־הסיגריות במקומה. אינה
 מהסוג בייחוד אמריקאיות, סיגריות אלפי עשרות

 זולים. במחירים בישראל נמכרות מארלבות,
 משלמים מלבנון מוברחת מארלבורו קופסת עבור

 מארלבורו שקופסת בעוד לירות, 20כ־ והצפון בחיפה
לירות. 33 עולה מייובאת

 האמריקאיות הסיגריות בי התברר אולם
 והן מקוריות, אינן מלכנון המוברחות
 השם תחת עצמה, כלבנון מייוצרות

 במו הנראית ובאריזה ״מארלכורו״,
המקורית. האריזה
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שלה נגד מ מ ה

 מתארגנים וידועים, בכירים ביניהם רבים, מישפטנים
 בישיבתה שהועלתה ההצעה נגד אלה בימים

 פיו שעל חוק לחוקק הממשלה, של האחרונה
 להפקעות הנוגע בכל לבג״צ לפנות יהיה אסור

 ביטחון״. ״לצורכי הבדואים אדמות
 מבכירי ביניהם המישפטנים, לדעת

 כארץ, למישפטים והפרופסורים עורבי־הדין
 הכג״צ מוסד לחיסול פרץ יהווה בזה חוק

 שד מעמודי־התווך אחד שהוא כארץ,
 החוק, פי עד אין, כה עד הדמוקרטיה.

 — לכג״צ כפנייה האסור נושא בל
ענייני-כחירות. מילכד

ט״בר>3 מעיוות ״צו*
 טייבה בכפר החדשה מועצת־הפועלים כינון טכס

 להתפוצצות. גרם כימעט במקום, הראשונה במשולש,
 הוועד־הפועל, עד־ידי שמונתה כמועצה,

ואחד לליכוד 4 למערך, נציגים 10 יש

מריס תיווך
 לצאת העומד משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל

 המצרי השר כאורח למצריים, הקרוב הראשון ביום
 מיושב־ראש ביקש ציבוריות, עבודות לענייני
 פגישה לו שיסדיר פרם, שימעון העבודה, מיפלגת

אל־סאדאת. אנוור נשיא־מצריים, עם
 הראשון כיום למצריים יוצא עצמו פרס גם

 התברר באשר סאדאת. של באורחו הקרוכ,
 במצריים שלו כסדר־היום בי למשל

 כיקש הוא סאדאת, עם פגישה נקכעה לא
 המצרי המנהיג על להשפיע מפרס
לשיחה. אותו לקבל

שדוו ח״סוד מצדה
 מצדה, הגדולה, האמריקאית סידרת־הטלוויזיה הפקת

 יוניברסל, חברת המפיקים, כי ויתכן בסכנה, נמצאת
 יבטלו לירות, מיליון 500כ־ בסידרה המשקיעים

ההפקה. את
קשיים בארץ דרכם על הוערמו כי טוענים המפיקים

 עצמון יהודה התל־אכיבי עורך־הדין
 הקרובה, כתקופה להתמנות, עומד

כתל־אכיב. המחוזי כית־המישפט כשופט
 בתל־אביב יוותרו עצמון, של מינויו אחרי גם

מחוזיים. שופטים של בלתי־מאויישים תקנים

טו מאיים פלא
ת על פלגו מי

 כי טוען שרץ פלאטו שמואל ״כ ח
 עכירות על ומיסמכים הוכחות בידיו

 על־ידי נעשו אשר לו, המייוחסות
הקואליציה. ממיפלגות אחת

 חכרי* עם פלאטו שערך כשיחות
 להם הודיע הוא מיפלגה מאותה כנסת

חסי הסרת כעד יצביעו הם אם כי
ה המיפמכים את יחשוף הוא נותו,

בידיו, נמצאים


