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תומונייד

לביקעה שרו!
 שם ויתקבל בביקעת־הירדן, לבקר עומד שרון אריאל השר

 שוררת הביקעה ביישובי המתנחלים. על־ידי בחמימות
 המפורשת להתחייבות מתכחש שהמערך מכך קשה אכזבה

שם. לישובים לעזור הבחירות, מלפני שלו,
 בתביעותיהם תומך שהוא למתנחלים, הודיע כבר שרון

שם. תנופת־הפיתוח להמשך הדרושות הכספיות,

רבין ברישכת יריבות
 במצב שרוי שר־הביטחון ללישכת רבין יצחק שהביא הצוות

ביניהם. ברוגז כדי עד הדדיים, האשמות וחילופי מתח של

שיעים אצל צה״לי ציוד י
 באחרונה הנתפסים הלחימה אמצעי שאר בין

 גם מצוי בדרופ-לבנון, הכפרים על בפשיטות
 יותר לפני השיעים לידי שהגיע צה״לי, ציוד

המילחמה. של הראשונים בשלבים משנתיים,

646
 ביום הגיע בלבנון צה״ל הרוגי מיספר

 הפצועים מיספר .646ל־ השבוע שלישי
.3786 הוא

 אסירי יסה:11ס
צודקים אשקלזן

 הנציב סוויסה, רפאל ביקר לתפקידו, שנכנס לפני עוד
 כלואים שבו אשקלון, בכלא בתי־הסוהר, שרות של החדש

 כי הודה הוא שביתת־רעב. המקיימים ביטחוניים אסירים
 לא אסיר ששום ידאג כי ואמר צודקות, מתביעותיהם חלק
 שלא אסיר הוכה בכלא כי אמר, עוד הריצפה. על עוד יישן

 אחד מדמיע. בגאז שרוססו האסירים, התקוממו ולכן בצדק,
מכוויות. סובל עדיין האסירים

 יצא זר עליו. שהוטל צו־מעצר־הבית את
 לבית־ בא אריאל, ההתנחלות שליד מארמונו,
 נגדו מתבררת שבו בכפר־סבא, המישפט

קרקעות. בענייני אזרחית תביעה
 החדש. בגיליונו השרון צומת המקומון מוסר כך
 בריאותיות, מסיבות חודשים, כמה לפני מהכלא שוחרר זר

 כמוה אלה בנסיבות יציאתו במעצר־בית. שישהה בתנאי
חוקי. ממעצר כבריחה

 באגודת־ קרע
העיתונאים

 מעמד דורשת הירושלמית אגודת־העיתונאים
 מעמד ושינוי הארצי, באיגוד יותר בכיר

 בבלי־התיקשורת העובדים העיתונאים
האלקטרוניים.

 במלואן. ימולאו הולם לייצוג הירושלמים שתביעות נראה
 , ההצבעה חוקיות שאלת סביב נוסף קרע פרץ בינתיים
 אלון, יצחק הארצי, היו״ר האיגוד. של האחרונה בישיבה

נוספות. לישיבות האיגוד הנהלת כינוס את ימנע

לסיסקאי ח״בים
 ונבחרי חי׳ביס חברים, 12 בת מישלחת

 הבא בשבוע יוצאת מקומיות, רשויות
 דרום* של ממדינות־הבובה אחת לסיסקאי,
אפריקה.

 מארגן ארידור, יורם היוצאים בץ
 קוסמן חיים לסיעה ועמיתיו המישלחת,

 פרץ, יצחק יוצא מהעבודה מגן. ודויד
 תל־ עיריית ראש סגן אליהם ומצטרף

גריפל. יגאל אביב,
 אורחי ויהיו בחגיגות ישתתפו היוצאים

 בפורט־ בנמל־התעופה ינחתו הם הנשיא.
אלה. בימים הלבן הדיכוי מוקד אליזבט,

ב״הארץ״? פיטורי□
 לפטר העיתון הנהלת של דרישה דחה ״הארץ״ עובדי ועד

 נקלע שאליו הכלכלי המצב בגלל קבועים, עתונאים שישה
העיתון. ׳
 לחופשה קיז׳נר, אשר הארץ, מכתבי אחד יצא בינתיים 0

רמת־גן. עיריית דובר יהיה והוא תשלום, ללא

 נגד המו״דים
העיתונאים

 ופועלי־ העיתונאים עם במשא־ומתן פתח המו״לים איגוד
 מההטבות חלק של להקפאה דרישה שבמרכזו הדפוס,

 בשכר. אחוז חמישה עד ירידה וגם למשכורות, הנילוות
 את טרקו לא שהעיתונאים הוא המצב פגישות שתי אחרי

 מצב של אובייקטיבית בדיקה דורשים הם אך הדלת,
העיתונים.

 במועצה שינויים
לצרכנות

 פרסונאליים שינויים לבצע מתכוון שרון אריאל
לצרכנות. הלאומית במועצה

 רוצה היה הוא לבנון. עדה המנכ״ל, את להחליף מבקש הוא
 אך ברזילי, רב המועצה, בראש שעומד מי את גם להחליף

 רוצה אינו ושרון הליברלית, המיפלגה מרכז חבר הוא
חדשה. ציבורית בסערה

מתנדב לכד הימ״נז
 חבלתו היסטר, ענת של ברצח החשוד מלכה, מורים

 לפני הגיש בכרמיאל, שעבר בשבוע נלכד אשר מטיבעון,
 בטרור למילחמה המיוחדת ליחידה מועמדותו את הרצח

 נדחה. הוא נתוניו, בדיקת אחרי המישטרה. של
עצמה. היחידה אנשי על־ידי חבר בדירת נתפס מלכה

 מתבצרים האמריקאים
בירושלים

 בירושלים ארצות־הברית של הקונסוליה
 בתל־אביב, אחותה מתבצרת־כמו המיזרחית

נגדה. שיעיות להתקפות מחשש
 ידוע הקונסוליה שסגל משום תמוהה, בירושלים ההתבצרות

המערבית. בגדה לפלסטינים האוהד ביחסו

רובינשטיין־האב
אושפז

 ביום אושפז רובינשטיין אהרון הקשיש הקבלן
 שחש אחרי ״איכילוב׳׳, החולים בבית השישי
 שר־־התיקשורת, של אביו הוא אהרון בליבו.
רובינשטיין. אמנון

 מחוץ אתיופים
לאשקלון

 הצליח דיין, אלי אשקלון, עיריית ראש
 לשכונות־שיקום אתיופים הבאת למנוע
 בערי־־פיתוח שנעשה למה בניגוד בעיר,

אחרים.
 תמ״י שלמעשה טוענים, במישרד־הקליטה

 הצליחה היא אם במישרד, שולטת עדיין
 ברשימתה 3 מט של מבוקשו את למלא

לכנסת.

תמונת על ממזרים ,
ם טני פ ש מי ^  נגד ציבורית סערה להקים מתכוונים נזעמים )

 לפיו רבניים״, בתי־דין ״חוק בהצעת־החוק דראקוני סעיף ן
 לצוד כדי בפינקסי־האימוץ, לעיין רשאים יהיו הרבנים

ממזרים.
 להביא העלול פרט כל של גילויו על אוסר הקיים החוק

 עד היה אפשר ובעזרתו באימוץ, המעורבים של לזיהויים
 ומאיסורי־הנישואץ מקללת־הממזרות, ילד להציל כה

לאימוץ. מסירתו על־ידי בה, הכרוכים ^

- חדשה מילה
מפגעים

 לציין באה היא ״מפגעים״. — חדשה מילה הונהגה בצה״ל
 נהוג היה כה עד בדרום־לבנון. שיעיים לוחמי־מיליציות

 הוחלט במערכת־הביטחון אך ״מחבלים״, בביטוי להשתמש
בלבד. פלסטיניים ללוחמים אותו לייחד

ממעצר־בית נמלט זר
 הכבושים בשטחים סוחר־קרקעות זר, משה
השבוע הפר היהודית, המחתרת מנאשמי ואחד

 יחליף מי
הדוקטור? את

 עורך של המתמשכת היעדרותו
 רוזנבלום, הרצל אחרונות,״ ״ידיעות

 בצהרון לדיון העלתה ב״איכילוב״, שאושפז
מקומו. את ימלא מי השאלה את

 מחנות, כמה נוצרו התפקיד איוש סביב
 המחנה ראש יהיה שהעייד המעוניינים

 בעיתון וותיקים בכירים כתבים שלהם.
 לתפקיד. אפשריים כמועמדים מוזכרים

 מוזם מישפחת אם היא, שאלת־המפתח
התפקיד. על למישהו תוותר

חיילים ללא קיסר
 בתל־אביב הסתדרות חברי אלף שלושים של שמותיהם

 של שמות וביניהם ההסתדרות, של מספר־הבוחרים נשמטו
 העבודה. במיפלגת מרכזיים חברים

 לוועדת־הבחירות העררים הגשת על מיוחד צוות עמל עתה
המרכזית.

לעסקים חדד רחמים
 של הצפוני המחוז של הפורש המפקד חדד, רחמים ניצב

 והוא העסקים, לעולם כניסה אפשרות בודק המישטרה,
לפוליטיקה. בכניסה אותה ישלב

 לבדיקה הייחודיים
נוספת

 פגרת־ את לנצל מתכוונים בוועדת־הכספים חברים כמה
 ההקצבות פירטי לתוך ולחדור הכנסת של הפסח

 בין התאמה יש אם לדעת יבקשו ח״כים אותם הייחודיות.
 התלמידים מספר לבין לישיבות המשולמים הסכומים

שם. הלומדים בפועל

לארץ סוסה
 לסידרת לישראל תבוא סוסה מרסדס הארגנטינית הזמרת

 את המפיקות האמרגניות, שתי הבא. בחודש הופעות
 אמנים שני עוד בקיץ להביא מתכוננות הופעותיה,

טורס. וחיימה רמוס אוניה מריאנו ידועים: ארגנטיניים




