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לחרד וייצנזז

 בחדל, נוסף למסע בקרוב ייצא וייצמן עזר השר
 המסע סרס. שימעון של בלעדית בשליחות

המצרים. של החדשה השלום ליוזמת קשור
 ראש־הממשלה יפצה שמיר, יצחק התנגדות את למנוע כדי ^

יוצאת־דופן. במחווה שר־החוץ את

יפתיע שרה
 מישחק באחרונה ערבו שרי־העבודה
 השר אם יקרה מה לברר במטרה סימולאציה,

 משלו, תוכנית־שלום ויציע יםתיע שרון אריאל
 היענותו ואת המצרית היוזמה את לטרסד כדי
סרס. שימעון של

 תשובה אין שלעבודה התברר, המישחק בתום
שר־התעשידדוהמיסחר. של אפשרית ליוזמה

לשבת״ שירות.גוי
.גוי שירות מפעילים בעלז חסידי

̂̂•4 ■*—-* !■■ז 4 — ווו • 4.——4—.^—4 שבת,  לנזקקים דחופים שרותים המגיש ל
בשבת.

שרדי  בטלפון שלים,וירב השרות במי
שב ,248315  היוצא יהודי, לא בשבתות יו

 טלפוניות. הזמנות על״פי עבודות לבצע
השבת. אחרי נגבה כסף

 רק בשבת לטלפן מותר השרות למזמיני
נפש. פיקוח״ של במיקריס

השיעים נגד הגליל
 לתקוף השיעים לאיומי ברצינות מתייחסים הצפון בגבול
 ננקטות חסרות־תקדים ביטחוניות פעולות בגליל. כפרים
 מיבצעי למנוע כדי השאר בץ לבנון, גבול ליד אלה בימים

דרמאתיים. התאבדות

 עם רובינשטיין
הליברלים

 יפנו חרות עם לאיחוד המתנגדים ליברלים
שטיץ לאמנון שינוי. עם להתאחד ויבקשו רובינ
 נציג למעשה, אין, לאיחוד התקיפים המתנגדים לקבוצת

בכנסת. ממש של

לתחום מהוא דהניה
 עבד בעבר הוגלה שאליו עזה, שברצועת דהניה הכפר

 אזרחים. לכניסת עדיין סגור שאהין, אל־עזיז
 במקום כי שמועות, השבוע פשטו ברצועה

פלסטיניים. פוליטיים פעילים עוד גולים

 בנוסח הסתה
הצבאי המימשל

 קצין על־ידי ושהוצג ביר־זית באוניברסיטת שנתפס הספר
 של סיפרו הוא הסתה״, כ״חומר בגדה במימשל בכיר

 בפיגוע הנאשמים של פרקליטם נאסר, דרוויש עורן־־הדין
בבית־הדסה.

במישפט הפרוטוהולים על המבוסס הספר,

 לפני קריית־ארבע אנשי את שתקפה החוליה
מופץ בישראל נדפס שנים, חמש כחוק. ו

במפ״ם שני הירהזר
ש במם־׳ם  להביא הרעיון על שני הירהור י
 בבחירות במשותף ולהתמודד ר״ץ עם לאיחוד
.12דד לכנסת

 סמוך עד ההכרעה את לדחות מבקשים מפ׳ם בצמרת
לאיחוד. עתה כבר להתחייב ולא הבחירות, למועד

בדיזנגור ,כר״
 דיזנגוף. ברחוב יוצאת־דופן הפגנה מתכננים כך פעילי

 הערביים הפועלים את בכוח יוציאו כהנא מאיר של פעיליו
 מובטלים, יתפסו מקומם את ומבתי־הקפה. מהמיסעדות

להפגנה. איתה תביא שכך

בדישי את יחליף לזי
 משה של כוונתו על השמועות גוברות הרמטכ״ל בלישכת

 בן־ישי. רון צה־ל, גלי מפקד את מתפקידו להדיח לוי
 צה־ל גלי יומן סביב ולוי, בן־ישי בין מתיחות הוא הרקע

הצבאית. בתחנה בכוח־אדם וצימצומים

שערזרית
חדשה סזבני־נשק

 אריה תת־אלוף(מיל׳) שמקבל העמלות סביב הסערה
 אינה מייצג, הוא שאותה אמריקאית, נשק מחברת מיזרחי

האחרונה.
 בכיר סביב דומה, פרשה תתפוצץ בקרוב

שובו במערכת־הביטחון,  בחו׳׳ל מתפקידו שב
 חברה אצל מכובדת מישרה וקיבל השתחרר

 לים, מעבר בקשרים עמד הוא שאיתה זרה,
תפקידו. בתוקף

וזמיר שמיר בין נתז
ת נציב  נפגש נתן, אברהם המדינה, שירו

 שידאג ממנו וביקש שמיר יצחק עם באחרונה
בנציבות. כהונתו להמשך

 אנשי של זעמם את עוררה שר־החוץ עם המתרפסת שיחתו
 נאמנותו. את נתן להם הבטיח קצר זמן לפני שעד לוי, דויד
 ארידור. יורם של נאמנו נתן היה כן לפני

 אזרחי פסק״דין לממשלה המישפטי היועץ בודק בינתיים
 שיקר שנתן השופט, קבע בפסק־הדין לעיון. אליו שהועבר
בבית־המישפט. ביודעין

המונית רעב שביתת
 בכלא הביטחוניים האסירים של הרעב שביתת
 אחרים לבתי־כלא להתפשט עומדת אשקלון
ביטחוניים. אסירים כלואים בהם בארץ,
 את לשבור מאמץ כל עושה בתי־הסוהר שרות הנהלת

 צודק, בסיס לה יש כי קבע נציב״השרות שאפילו השביתה,
התפשטותה. את למנוע כדי

לחרד פורים מהמרי
 התארגנו מגוש־דן כבדים מהמרים

 בלונדון, גדול לקאזינו בקבוצה ליציאה
 המהמרים נהגו בעבר חג־־הפורים. לכבוד
 הפעם, אך בארץ, פרטיים בבתים לשחק

 הם מהמישטרה, פנימי מידע בעיקבות
שו ש ח  את העתיקו ולבן מפשיטה, '

לים. מעבר אל פעילותם

 שמאלני י1מינ
במישרד־השיכוז

 וינר, אשר מישרד־הבינוי־והשיכון, מנכ״ל של כוונתו
לשעבר שטנר, שלמה את ופיתוח שיכון כמנכ״ל למנות

 סערת־רוחות מעוררת באוצר, התקציבים על הממונה
ובחרות. במישרד

 הפוליטיות בדיעותיו מוכר וינר, של אישי ידיד שטנר,
 חרות כי ייתכן שלא טוענים, המינוי מתנגדי השמאליות.

 שונה עולמו שהשקפת לאיש בכיר כה תפקיד תיתן
 דויד של ממחנהו פעילים של חשבונם על ועוד משלהם,

לוי.

 שד אבי!
 הלובאביצער

גניי□ לובח־בץ
שגיאדר״ מנחגדמגדל של אביו עצמות
הרבי  בבית״ נמצאות מלובאביץ״) ,מון(.

ויהודיים נוצרים נקברו שבו מעורב, קברות
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 השבד מוסר כך דמיני. לגבול סמוך בקית,

מיידי עדן החדש. בגיליוגו שבת״ ״ערב ו
 הנוצריים הנפטרים קרובי כי נודע לא
העצמית. בין העירבוב על מוחים

חירום לדיון ברזיל ילדי
 ילדי בשאלת דיון־חירום לערוך מתכוונת הראשית הרבנות
 ילדים, חשוכי להורים מאומצים בילדים המדובר ברזיל.

 הטיבעיים בילדיהם בנמל־התעופה ומוצגים ארצה המובאים
 בחו״ל. במיקרה שנולדו המאמצים, ההורים של

 ברית־ טקס העוברים אלה, בילדים מריבוי חוששת הרבנות
מילה.

בחירות
במאי לעורכי־הדיז

 לישכת נשיא את עורכי־הדין יבחרו במאי 15ב־
עורכי־הדין.

 של לנעליו שנכנס ברגר, מנחם התפקיד את ממלא כרגע
 שנכנס אחרי מתפקידו התפטר אשר ליבאי, דויד הפרופסור

לכנסת.
 יעקב הירושלמי עורך־הדץ יתמודד ברגר מול

רד שהוא דתי, רובץ, בירושלים. הלישכה י

 באתונה מכבי
ללאמס־נסישת
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בדרישה למישרד״האוצר תפנה בכדורסל
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האוהדיע ביוזמת תתמוך מכבי הנהלת
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 סיכוייה ישראלים, אוהדים אלפיים לפחות
אפסיים. הם לנצח

ב״נעמת״ שחור חתור
 וריטה לובלסקי, מאשה נעמת, מזכ״ל בין עבר שחור חתול
 לפני לנעמת מויצ״ו שעברה שר־הבריאות, של אשתו גור,

שנתיים.
 אורה בתל־אביב. נעמת במזכירות להתמקם עשויה גור

 נעמת סניף מזכירת היתה ח׳כית, היותה לפני נמיר,
בתל־אביב.

ראורדז מבה
 כאשר קשה מכה ספגה תעשיות, כלל של אורדן, חברת

 האווירית, התעשיה של מיפעל רמתה־באר־שבע,
 ונמצא מוקשים, לפינוי מערכת עם ביציאה אותה הקדים

 בארצות־ צבאיים גורמים עם מתקדם במשא־ומתן כבר
ובאירופה. בקנדה הברית,


