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תיטונייד
ק ועידת־חרוח פ ס ב

 ועידת־ של קיומה לנכי אי־וודאות קיימת
ביוני. 27כ־ חרדת

 יום־ירושליס, במאי׳ 20מה־ נדחו בסניפים הבחירות
 את לדחות ייאלצו מכך וכתוצאה החודש, לסוף

הגדולה. הוועידה
 מאבק את למנוע נועדה שהדחייה חוששים בחרות

שרון. ואריק לוי דויד בין הכוחות

ה התחייה אליצי לקו

למעול עיסקה
 במיפלגת- המאוחד הקיבוץ תנועת ראשי

 ההסתדרות. למזכ״ל עיסקה הציעו העבודה
 כהונתו בהמשך יתמכו הם :משל ירוחם

 זאת ותמורת הקדנציה, תום עד כמזכ״ל
 יקבלו המאוחד הקיבוץ שאנשי משל ידאג

 וב״חברת בהסתדרות בכירות מישרות
העובדים״.

קוזע שרון: - מ■לסו!
 האזרחי המינהל על שהממונה למרות

 מרבה מילסון, מנחם הפרופסור בשטחים,
 פתוחה״ ״דלת לו שיש בכך להתפאר
כך. הדברים אין שרון, כלישכת

 אריאל שר־הביטחון של עוזריו ובין מילסון בין
 שר־ מבקש הנראה וככל קרע. עתה יש שרון

 את ידחה לא שהשר למילסון לרמוז הביטחון
 נכשל שמילסון היא הדיעה תוגש. אם התפטרותו,

 בגדה, קוויזלינגים של הנהגה להקים בנסיון לחלוטין
שהבטיח. כפי

ועמו המצרים
 אורחי־הכבוד שהיו המצרית, השגרירות אנשי

 מצריים של הלאומית להקת־הפולקלור בהופעת
 אותו מלבטא נמנעו אך מזעם, רתחו בתל־אביב,

בפומבי.

ס חניוה בצודיל ג
 יעניק שרון, אריאל ששר־הכיטחון, נראה
 ביום צבאיים לאסירים מיוחדת חנינה

 הסלקטיווית לחנינה כמישקל־נגד ירושלים,
האזרחיים. בבתי־הכלא

בצד,״ל. לחנינה הקריטריונים מציון נמנע שרון

מטרידים דתיים

הנ ביקשו ״אל-על״ של אנשי״אוויר
הפו תופעה כלפי לנהוג כיצד חיות
 בקו בייחוד במטוסים, לאחרונה שטת

צעי של היטפלות :ארצות־הכרית
 כדי הנוסעים, שאר אל דתיים רים

 ולהתפלל. תפילין להניח להכריחם
 אלה, הטרדות על התלוננו נוסעים

חב של במטוסים ורע אח דהן שאין
 על התלוננו הדיילים גם אחרות. רות

 המעברים את סותמים המתפללים כי
 נאות שרות הגשת מאפשרים ואינם

לנוסעים.

ם הסרבני
 לקואליציה תנועת־התחייה של כניסתה

ובאה. ממשמשת
 ללובי התחייה ח״כי יצטרפו הקרובים בימים

 והם קליינר, מיכאל ח״ב־חרות שמקים ההתיישבות.
 להצטרפותם הדרך את סוללים הם שכך להבין נתנו

לקואליציה.

א כ״ץ אח רוצים ל

 בגדה הישראלי הסוכן : הזעם סיבת
 כאורח־ שהוזמן דודין, מוצטפא המערבית,

 להט, שלמה ראש־העיר על־ידי הכבוד
 בהבלטה. לקהל אותו הציג שגם

 בעל אותם לזהות מכוון נסיון בכך ראו המצרים
 מסוגלים ״אתם בעיניהם. הנתעב זה, איש עם כורחם
 השלום,״ למען עושים שאנחנו מעשה כל ■לעוות
 התלונן גם הוא בכיר. מצרי פרטית בשיתה התריס

 התנגדה באילו השקר את הפיצו ישראלים כי
 למישלחת־נוער ערביים צעירים לצירוף מצריים

לקאהיר. ישראלית

 של מהתנהגותו מורת־רוח מובעת בתנועת־החרות
 ישראל הארצית, הסטודנטים התאחדות יושב־ראש

 נמוך. לשכר־לימוד מאבקיו רקע על כ״ץ,
 הוא ליום האוניברסיטה שבהשבתת טוענים בחרות

 בהצעות שדנה הוועדה, ביושב־ראש אישית פגע
 ארידור, וביורם קצב, משה סגן־השר לשכר־לימוד,

 העניין. את לבדוק שהתחייב
 כמעשיו להכשיר עלול שכ״ץ היא הטענה

 חרות של עמדות-הכוח לאובדן הקרקע את
 אנשי־ לטובת השונות, בהתאחדויות

המערך.

דת^ פועמד
ע ב ש ר־ א ב ב

 יהיה באר־שכע לעיריית הליכוד מועמד
 בקריית-המחקר מדען אביבי, אהוד הד״ר

דתי. ספרדי בדימונה, הגרעינית
 אותו להניע אלה מסיבות ניסתה תמ״י תנועת

 עם פגישה אחרי העדיף, הוא אך בראשה, שיעמוד
חרות. עם ללכת ארידור, יורם שר־האוצר

1אושי מארגן ברמן
 את מארגן החל ברמן יצחק האנרגיה שר

הליברלית. במיפלגה חדשה במיסגרת אנשיו
 פלומין! יחזקאל השאר בין נכחו שהתקיימה בפגישה

 ראובן החשמל; חברת מנכ״ל הגואל, (״ג׳וקי״) דויד
 ודרור תיכון דן הירושלמיים, הח״כים ושני ;ויטלה

זייגרמן.

טל סיוד בו
במארוקו

 צריכה שהיתה ישראלית, מישלחת
 במארוקו, ולפגישות לסיור לצאת

 אחרי שם, ביקורה את לבטל נאלצה
 הפלסטיניים האירגונים שאהד שנודע
 והשיל■ מיוחד, כינוס שם לערוך עומד

שהפלס העדיפו המארוקאיים טונות
הישראלים. ביקור על יידעו לא טינים

על זעם
*!ולידה׳״

 כארצות־הברית הישראלי המימסד
 ״גולדה״ שהסרט אחרי וכועס זועם

הטל כרשתות פעמים שלוש הוקרן
האח בשבועות האמריקאיות וויזיה
רונים.
 גולדה אחראית הסרט, עלילת על־פי
 מדינת־יש־ עלילות לכל לבדה מאיר
 בשילטון ועמיתיה ייסודה, מאז דאל

 ממלאים — דיין ועד מבן־גוריון —
זוטרים. תפקידים

ט91ה: במחיר עליות
 המדינות (אירגון שאופ״ק מעריכים אמריקאים מומחים

 שלו בסדיניות־הריסון הצליח מייצאות־הנפס)
 הנפט. במחירי בתקופת־השפל

 עליות צפויות ובקרוב נעלם, השפע
כעולם. הנפט במחירי הדרגתיות

 ותמזב״ל ה-ו״ר
שומרי□

 חת, מאיר הד״ר דירקטוריון־הבורסה, יו״ר
 בבורסה המיסחר בעת יושבים ניצני יוסי והמנכ״ל
 המיסחר. במהלך צג על־גבי וצופים בחדרם,

 הנעשה חריג מיסחר כל מייד מפסיקים הם
 מצויים ואלה המניפולטורים, על־ידי

במבוכה. עתה

׳,לסמצבן מכות
 שנערכה רק״ח, של במאי האחד בהפגנת

 של קבוצות שתי אנשי ספגו בתל-אביב,
 מידי מכות ״מצפן״ השמאלני האירגון

הקומוניסטית. המיפלגה אנשי
 לצד שניצבו משום הוכו מצפן־תל־אביב אנשי

 הפולני האירגון בזכות כרזות והניסו ההפגנה
 אחרי הוכו מצפן־טרוצקיסטי, ואנשי סולידאריות,

להפגנה. להצטרף שניסו

סוחב״ם ח״לים
 אנשי■ שני דובר־צה״ל, להודעת בניגוד

 לשרת סירוב על שנשפטו המילואים
 אלא הג״א, חיילי אינם הכבושים בשטחים
קרבית. ביחידה לוחמים
 נשפטו גספל, פרנק וטוראי חלד רמי סגן השניים,

 שההודעה ונראה פקודה, סירוב בשל מחבוש ימי 28ל־
 החיילית. בגאוותם לפגוע גם כוונה צה״ל דובר של

 אנשי־ שאר התעוררו המשונה ההודעה בעיקבות
 היחידה באותה פעיל בשירות הנמצאים המילואים,

 הוגדרה שיחידתם בתוקף ומחו שלה, והמג״ד
הג״א. כיחידת

ם ישראל■■ רופאי□
^ח ^אפרי פררוס

 ישראליים, רופאים כיום מבוקשים בדרום־אפריקה
 בחיילים המטפלים בבתי־חולים משרתים והם

נאמיביה. בחזית הנלחמים
 דולר אלף 15 הוא לרופאים המוצע השכר

 ישראליות) לירות מיליון (כשלושה בחודש
 על הם והשהייה הטיסה הוצאות באשר
דרום־אפריקה. ממשלת חשבון

 המישרדים בכך מטפלים אין הנושא רגישות מחמת
 סיקצועי כוח־אדם בגיוס העוסקים המוכרים,

הגזענית. למדינה

צל״שעון
 מיוחד פרס העניק איתן רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל

 אנשי חוליית בתפיסת תפקיד שמילא לחייל במינו
לבנון. בדרום אש״ף
 אנשי שלושה נלכדו שבועות כמה לפני

 חיל־רגליס. חטיבת חיילי על־ידי אש״ף
 העניק והוא הרמטכ״ל, מייד הגיע למקום
 שאותו שעץ החוליה, את שגילה לחייל,
השבויים. אחד של מידו הסיר

של האבא- המימ
ל בי עיתונאי מג

 חופש־התנוצה את לאחרונה הגביל הצבאי המימשל
 מעזה, אל־וחידי יוסף חסן הפלסטיני העיתונאי של

 העיתון עבור ברצועת־עזה האירועים את המסקר
 הידיעות סוכנות ועבור אל־שעב ירושלמי המיזרח

 אל־טאוויל. רמונדה של הפלסטינית
 לבית־החולים הכניסה נאסרה אל-וחידי על

 מרבית מאושפזים שבו בעזה, ״שיפא״
 הפליטים ולמחנה בסביבה, ההפגנות פצועי

 אינו הוא עזה. בשולי השוכן ג-בליה,
העיר. תחומי את לעזוב רשאי
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