
ף ־ ן נ י ג נ ת

1986 בינואר בחירות
 צוות עוסק ראש־הממשלה של בלישכתו
 שכותרתו: נייר־עבודה, בהכנת מצומצם
 ״.1986 בינואר 12ה־ לכנסת ״בחירות
 הבחירות אחרי נקבע המשוער התאריך

 הרוטציה, לתאריך מדי סמוך ולא להסתדרות
 .1986 ספטמבר בחודש שיחול

 ואם ,המועדף: התאריך שזהו מניחים, בעבודה
 הקדמת לשם קואליציוני משבר ליצור טעם יש

 נבדקים עתה המתאים. התאריך זהו הבחירות,
זה. נושא סביב בשטח הנתונים כל

621
 ביום הגיע בלבנון צה״ל הרוני מיספר

 עמד הוא שבוע לפני .621ל־ השבוע השני
.616 על

תרומות מגייסת יחד
 לכסות כדי תרומות, מגייסים יחד סיעת ראשי

 הנאמדים התנועה, של הענקיים החובות את
דולארים. אלפי במאות

 שיתחילו העבודה, עם שיחות־האיחוד במהלך תתבע יחד
 וישלם התחייבותו את לפועל יוציא שהמערך השבוע,

 שהובטח, כפי מהחובות, חלק וייצמן עזר של לרשימתו
ביניהם. הסכם־השיתוף חתימת בעת

צעיר בצבא רוצה רבין
 הדחות שורת מתכנן רבין, יצחק שר־הביטחון,

 הוא .50ה־ גיל את שעברו קצינים של גדולה
 לכך ולהביא העליון, הפיקוד את להצעיר רוצה

.45 יהיה בכירים קצינים של העליון שהגיל

 דקבל הסכימה מצריים
שאהין את

 עבד־אל־עזיז(״אבו של עתירתו את דחה שבג״ץ אחרי
 הציבורי הוועד אנשי ביקשו פת״ח, מבכירי שאהין, עלי״)

 את יסבך שלא באופן ייעשה גירושו כי זכויותיו, להגנת
חייו.

 כדי שעות, כמה של ארכה הוועד לאנשי נתנו השילטונות
 המגורש. את לקבל מצריים או ירדן הסכמת את שישיגו
ממצריים הגיע אירופה, דרך בינלאומי, טלפוני במיבצע

 לקשישי ביפרים
חילי!

לר יועמדו אלקטרוניים אמצעי־אזעקה
 של במיקרה בחולון. בודדים קשישים שות
 אות־■ דרבם לשגר הקשישים יוכלו צורך

 כבר הפועל מיוחד, במוקד שייקלט מצוקה״
לעז תוזנק וניידת-מישטרה בתל־אביב,

רתם.
 את לממן האמצעים אין חולון לעיריית
 למענו לגייס מתכוונת והיא הפרוייקט,

 של מחירו מיסחריות. מחברות תרומות
דולר. מאלף! יותר הוא מכשיר כל

 תידרך גם במקביל בבוקר. 6 בשעה השני, ביום האישור,
 בתל־אביב. השגרירות את בקאהיר מישרד־החוץ

 שאהין מירמה: אלא היה לא כולו העניין כי התברר אז רק
 נועדה וההטעיה כן, לפני רבות שעות מהארץ גורש

 ציבורי לחץ למענו לגייס מחבריו ולמנוע זמן להרוויח
ישראל. בתוך■

עיתונאים מתדרך שמיר
 באחרונה נפגש שמיר, יצחק ראש־הממשלה, ממלא־מקום

 שיניחו מהם וביקש ביחידות, או בקבוצות עיתונאים, עם
 הם בכך לדעתו, הזמן. כל אותו יתקפו ולא לליכוד

בעיות. יש בליכוד רק שכאילו הטוענים את משרתים

 - קפאו החיירים
נבהל לווינגר

 ישיבתו את להפסיק לווינגר משה של המפתיעה החלטתו
 ששלושה בכך כנראה, קשורה, אל־דהיישה מחנה בפתח

 בשבוע קפאו עליו, לשמור הוצבו אשר מחיילי־צה״ל,
 .בבית־החולים. ואושפזו שעבר

לחובתו. המיקרה ייזקף בדעת־הקהל כי חשש לווינגר

לנהנו הפך הלל של בנו
 לא עבר הכנסת ידטב־רא-ט של החייל בנו

 והוא ממשלתי, ברכב לנהיגה בחינה מכבר
 נהגו תחת פעם, מדי הלל שלמה את מסיע

הצמוד.
 נהגו, על המוטל מהעומס להפחית זו בררך ביקש הלל

מיותרת. ציבורית להוצאה לגרום מבלי

הדתיים אחרי העבודה
 פרס, שימעון של בעידודו שרי־העבודה,

 כל אחרי רבה באינטנסיביות עתה מחזרים
הדתיות. המיפלגות

 בממשלת שבר שבעת הקרקע, את להכשיר היא המטרה
המערד. לצר כולה הרתית החזית תתייצב האחרות.

 החברררקדישא
גחיות חוטפת

 בקציר־איבריס העוסקים הרופאים
 שקרוביהם מנפטרים לצורכי־חשתלה,

 אנשי את להרחיק דורשים זאת, התירו
מבתי־החולים. החברדדקדישא

 כמה כי טוענות, עקשניות שמועות
 את החברה־קדישא אנשי מנעו פעמים
הגוויות. את וחטפו בכוח, הקציר

צעירי ירד
במרס - חרות

 לפי באדר י״א — במרס 4ב־ תבחר חרות צעירי מועצת
 צעירי של הוועד־המנהל יושב־ראש את — העברי הלוח
 בקריית־שמונה, חגיגית בישיבה תיערך הבחירה חרות.
לתל־חי. המסורתי העליה טקס אחרי

 מממנת המדינה
בתשובה חזרה

 הוא המדינה בתקציב המוצנעים הסעיפים אחד
 למקורות״. ל״חזרה דולר אלך 665 של הקצבה
 בפעולות המדינה מטעם תמיכה הדבר: פירוש

שונות. ישיבות שמנהלות מיסיונריות

 את הסעיר מי
״בית־שמש ,,מנועי

בית־שמש, מנועי מיפעל הנהלת של מסיבת־העיתונאים

 החברה, של החמור המצב פורט ובה שעבר, בשבוע שכונסה
 הבינלאומי המיקצועי ביומון פירסום של תוצאה היא

 ״אינטראוויה". תעופה, לענייני
 תואר בינואר, 25ה־ מיום מתל־אביב, בידיעה
 עומד שבראשו המיפעל, של הקשה המצב

כספי. אלקנה המנכ״ל
 מיקצועיים חוגים בין ביום בו שהופץ הפירסום,

 את והכריח תדהמה, עורר רחבי־העולם, בכל
דרמאתית. בהודעה הציבור אל לצאת המיפעל

בר״ץ מריבה
 לבחירות הרשימה הרכבת רקע על בר״ץ, מריבה

 בראש להתייצב דורשת אלוני שולמית להסתדרות.
 פלג כנציג בוועד־הפועל הנמצא כהן, שרן בעוד הרשימה,

 לעצמו. המקום את לשמור מבקש לר״ץ, שהצטרף משל״י,
.לוותר. מתכוונת אינה שהיא הודיעה אלוני

 רקח לא האנס־
חופשה

 ש־ רמת־אביב, באיזור התוקך האנס
 משנה יותר במשך כי טענה המישטרה

 בכל הירפה לא במעשיו. הפוגה היתה
מקורבנותיו. תקופה אותה

 רוב כי אומרות, פמיניסטיות פעילות
 במישטרה, להתלונן מסרבות הקורבנות

המוטעה. הרושם נוצר ולכן

 מיפדגתי מפתח
□,אתיופי לילדים

 לילדי המעון את לנהל חרות" ל״נשות נתנו הסוכנות אנשי
 בכפר״סבא. הקליטה במ*ז שהוקם הרך, בגיל האתיופים

 במעונות כי בטענה ההחלטה על שעירערו ״נעמת", נשות
 נסיון אין חרות״ ל״נשות וכי פנויים מקומות יש שלהן

 כאלה מעונות 20 כבר מפעילות ״אתן נענו: הזה, בתחום
משהו." מגיע לחרות וגם הארץ, בכל

דתיים לכתבים כינוס
 הציונית והמועצה המפד״ל של הצעיר הדור

 עיתונאים של סוך־שבוע כינוס מאחורי עומדים
 במלון הקרובה בשבת שייערך כיפה, חובשי

בירושלים. חרדי
 על לחיוב להשפיע התיקשורת יכולה כיצד הדיון: נושא

יהדות. ענייני

שאר11 הכה! אבידור
 השבוע הכחיש הכהן אבידור שמואל הרב

 שהוא החרדי, בעולם שפרחה שמועה נמרצות
 רב של מינוי שם לקבל כדי לארגנטינה יוצא

ארגנטינה. יהדות
 הופעותיו בזכות והתפרסם כפר־שמריהו, של רבה הוא הכהן

הפתוחה. האורתודוקסית וגישתו בטלוויזיה

ת1בסוכנ לתמ״י הטבות
 ארצי, ואלי אוחיון דויד בסוכנות, תמ״י אנשי שרידי

 חודשיות, מישרות לקבל עשויים הציונית, להנהלה שנבחרו
 ללא הבחירות בעיקבות שנותרו אחרי ומזכירות, לשכות

תפקיד. שום

 מרמים ישראלים
בטלפון

 לישראל, לטלפן בארצות־הברית לאחרונה שניסו אנשים
 המאפשרים חברות־הטלפון, של כרטיסי־האשראי בעזרת
 אי־אפשר כי להיווכח הופתעו ציבורי, טלפון מכל שיחה

 ישראל. עם לשוחח כדי בכרטיסים להשתמש
 הצלחתם בגלל זה בצעד נקטו חברות־־הטלפון

 אותן לרמות באמריקה רבים ישראלים של
 כרטיסים באמצעות ישראל עם ולהתקשר
מזוייפים.


