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קריטי לשלב - פרס
 שאחרי מעריכים, ראש־הממשלה בלישכת

 התחיל הראשון, ביום הארוכה, ישיבת־הממשלה
סרס. לשימעון ולא־נעים חדש שלב
 וגם מבית גם אותו לתקוף יתחילו שעתה היא ההנחה

 שלו. יכולת־המנהיגות חוסר על מהליכוד
 הקרובים, בימים סרס, של המרכזית בעייתו

 מתוך הביקורת עם להתמודד איך תהיה
שלו. מיפלגתו

יישאר יזבק
 הלבנונים״(הסלאנגות) ״הכוחות נציג יזבק, סייר

 ההודעות למרות לביירות, ישוב לא בירושלים
 שמחפש מי לכל מודיע עוזרו על־כך. הרישמיות

 היא האמת בביירות. נמצא כבר שיזבק אותו
 כלל מתכוון ואינו אחרת, לדירה עבר שהוא
זה. בשלב לא לפחות ללבנון, לצאת

 * הר־הבית קושרי
בספר

בפור הר־הבית, על םםר-אלבום הופיע
 מנאשמי כמה בידי שנכתב מהודר, מאט

 הספר את חיברו היהודי. אירגון־הטרור
 בארי, ודן הנאשמים, מראש עציון, יהודה

 שושנה היא המעטרת נאשם. הוא אך
 נמנה הוא אך ישועה, שבעלה, בן־שושן,

 סעיפי־־האישום בין הקבוצה. נאשמי עם
 שעל המיסגדים את לפוצץ קשר שלהם:

הר־־הבית.

 זאויביו ערפאת
פשלה משתפים

 ולוחמי פת״ח לוחמי בין זמנית שביתת־נשק נוצרה בביירות
 אל־אמל כוחות של ההסתערות פני מול אבו־מוסא,

השיעי.
 וגמור מנוי שלדעתם מפני התאחדו, הפלסטינים

 את לחסל סוריה, בחסות הפועלים השיעים, עם
 את ולהשלים הפלסטיניים, מחנות־הפליטים

 בצברה הפלאנגות אנשי התחילו שבה המלאכה *
ושאתילא.

חששות
משרשרת־נקמה ע

 ליד סיורים עורכים מתנחלים כי טוענים, בגדה
 ששוחררו הביטחוניים, האסירים של בתיהם

 חילופי־השבויים. בעיסקת
 נקמה מעשי כי חוששים, השילטונות

ואנשיו ג׳יבריל של פעולות יגררו במשוחררים

לנתב״ג מג״ב
 הפעלת סביב הכספי הסיכסוך הסתיים

 ״בן-גוריון״. בנמל־התעופה מישמר־הגבול
 שולם שלא בחוב הסיכסוך של תחילתו

 שר רשות־שדות־התעופה. על־ידי למישטרה
 צמרת בהסכמת בר־לב, חיים המישטרה,
 את לעזוב מג״ב לאנשי הורה המישטרה,

המקום.
חברה של שירותיה את שכרה רשות־שדות־התעופה

 מהם ששניים התברר, העובדים העסקת במהלך פרטית.
 זה בעיקבות נעצרו. והם המישטרה, על־ידי מבוקשים

 מישמר־הגבול אנשי שבים עתה חברת־השמירה. הוחלפה
בן־גוריון. לנמל

1קן־ייסקי בא לא מדוע
 הפרטי ביקורו לביטול שגרמה האמיתית הסיבה

חייו. על איום היתה בארץ קרייסקי ברונו של
 חשש שיש מוסמכים, מקורות בעצת לו, מסרו בארץ ידידיו

 ההסתה בגלל השאר בין לחייו, לערוב יהיה שאי־אפשר
 נגדו במיוחד תוקפני במאמר שהחלה נגדו, הציבורית
לפיד. יוסף(״טומי״) מידי במעריב,

בהבנה ופסים מודעי
 מודעי, ויצחק נימים משה השרים בין השיחות

 בין לאיחוד משותפת הצעה גיבוש על
יפה. מתקדמות וחרות, הליברלים

 הם ניסים פי ועל רבה, בהבנה פעולה משתפים השניים
מוסכמת. נוסחה על לחתימה קרובים

 ליד זשת
ההסתדרות

 לעבוד זונות חזרו ארוכה, תקופה אחרי
 הרחובות בקרן הוועד־הפועל בניין ליד

ארלמורוב־בן־סרוק.
 הומר־ בגלל המקום את נטשו הן בעבר
לקוחות.

הנקניק של הלוקש
 בשורה השבוע הורשע מבני־ברק, נקניקים יצרן בדש, משה
 להשתמש שניסה למרות שקל, במיליון ונקנס עבירות של

 השילטונות. את להפחיד כדי הזה" ״העולם של בשמו
 לא שהסתבך מפוקפק, פירסומאי באמצעות

 בדש הפיץ שונים, נוכלים עם בקשרים פעם
 לרכוש לו הוצע כאילו שמועה חינמונים בכמה

 סיפור־כזב כי נראה הזה״. ״העולם בחברת חלק
 פחד להטיל כדי נועד בסיס, שום לו היה שלא זה,
 נציג עם מעולם נפגש לא בדש הפרקליטות. על

 אלא היה לא והסיפור הזה״, ״העולם של כלשהו
נוסך. פיקאנטי נקניק

נבון נגד המורים
 ושר-החינוך־ אירגוני־המורים בין קרע יש

 טוענים, האירגונים שני ראשי והתרבות.
 ואינו מאבקי־יוקרה, נגדם מנהל נבון שיצחק

שולחן־הממשלה. ליד בשמם פועל
 על חבריהם את להחתים עשויים חובשי־כיפות, מורים, כמה

 משום לתפקיד, המר זבולון את להשיב שתקרא עצומה
המורים. של האינטרסים על הגן דיבריהם, לפי שהוא,

בבתי־הסוהר שיפורים
 שיקלו לשיפורים, עתה נערך בתי־הסוהר שירות

במיתקני־הכליאה. הצפיפות על
 הביטחוניים האסירים מתוך משליש יותר של שיחרורם

תוספת־תקציב. ללא אלה שיפורים ביצוע מאפשר

בבריכה? פיסקי־ידין
 ונשיא־המדינה עליונים שופטים כמה
 אחד בבריכת בוקר מדי לשחות נוהגים

 לצד לנוח כך ואחר הירושלמיים, המלונות
הבריכה.

ה באחד הבחינו סקרנים מתרחצים
 זמן את לנצל המקפיד העליונים, שופטים
 מיק־ חומר של כנראה לכתיבה, הרגיעה

 המדובר שאץ גילתה נוספת הצצה צועי.
פרטית. בתירשומת אלא בפיםקי-דין,

הצפון את נוטשים
 בהצעות מלאות הארץ בצפון מודעות־לוח

 המערבי. ובגליל באצבע־הגליל דירות למכירת
 בקריית־שמונה שניה, מיד דירה של מחירה
דולר. אלך 20מ־ פחות כיוס הוא למשל,

 דירותיהם את יעזבו רבים שתושבים מעריכים, בצפון
לאיזור. כן אחרי ישובו ולא הגרול, בחופש

לכיס הכניס לא זוריק
 התפרסמה )27.2.85( הזה העולם של תשקיף במדור
 בר־ניר. יזהר(״זוריק״) איש־העסקים של בעניינו ידיעה

 הכספים את ״הכניס בר־ניר כי זו בידיעה נאמר בטעות
 לקח לא למעשה כי התברר שערכנו בבדיקה לכיסו'.
 תכלת־לבן החברה של כלשהם כספים לעצמו בר־ניר

 זו. בחברה ניכרים פרטיים כספים השקיע אלא בניו־יורק,
הידיעה. של המוטעה הניסוח על מצטער הזה העולם

לכתבים מפרגן יוניפי״ד
 שוטף באופן מדווחים בנקורה האו״ם ודובר יוניפי״ל חיילי

 ופיגוע ניסיון־חדירה כל על ובביירות הארץ בצפון לכתבים
 בדרום־לבנון. צה׳ל של ברצועת־הביטחון

 כן אחרי מסתברים בשטח החיילים של הדיווחים
ביותר. כמהימנים

ביפו מנכות משן
 ביפו, מוכות לנשים מעוז ייפתח בקרוב

 וראש הליברלית המיפלגה נשות ביוזמת
 מצא שאך להט, שלמה תל-אביב, עיריית

עבורן. מיבנה כבר
המ של הכספי מצבו מחמיר בינתיים

 בסכנת נמצא והוא בהרצליה, הוותיק עון
סגירה.

מפטרים
לבנוניים שעלים

 במיפעלים מסע־שידול מנהלים קציני־צה״ל
 פועלים של פיטורים למנוע כדי באצבע־הגליל,

 לעבודה בוקר מדי הבאים מדרוס-לבנון, נוצריים
בארץ.
 מסיבות הבא, בחודש יועסקו לא שהם הודיעו כבר לחלקם

 שאי־העסקתם חוששים בצה״ל בכוח־האדם. צימצומים של
לגבול. מעבר לא־נעימות ביטחוניות לבעיות תגרום

 להחמיר יבקשו
לביב בעונש

על עירעור תגיש פרקליטות־המדינה כי נראה
 לביב יגאל העיתונאי על שהוטל קולת־העונש

 שפורסם מאמר רקע על בסחיטה שהורשע
ב״הארץ״.

 לעשות בינתיים ממשיך העונש, לריצוי דחיה שקיבל לביב,
 העיתונים בעלת שוקן, מישפחת למען חשובים שרותים
וחדשות. הארץ

 1981 בינואר שפוטר אחרי הארץ. לעיתון חזר לביב
 ציר ששימש הנושא רקע על הזה. בהעולם מעבודתו
 הזה העולם של במיכתב־הפיטורין זה. במישפט הוויכוח

 הזה. העולם של הכלכלי הכתב כי יתכן ״לא אז: נאמר
 מודעות להשיג וינסה עסק ינהל אובייקטיבי, להיות האמור

 לכתוב צריך הוא שעליהם ומחברות, ממישרדי־פירסום
תפקידו.״ בתוקף אצלנו

ררבין באב־שיניים
 שעבר בשבוע רבין יצחק של הנמוך הפרופיל

 במשך סבל הוא בלבד. רפואיות מסיבות נבע
 השתתך לא ולבן מכאב־שיניים, ימים כמה

בהסתדרות. המערך של בחגיגות־הניצחון

 הקפיצו הנהגים
המדד את

 מקניה שנבעה המדד, לעליית הסיבות אחת
 נהגי ב״אשמת״ היא צריכה, מוצרי של מוגברת

הקואופרטיבים־לתחבורה.
 150 של כולל בשווי קרנות־השתלמות פדו מהם רבים

דולר. מיליון

במיבחן טוענים
 הבא בחודש להתקיים עומדים שנים, ארבע מזה לראשונה

 ייערכו כבעבר, שלא רבניים. לטוענים מיבחני־הסמכה
בפרוטקציה. הסמכה למנוע כדי — בכתב אלה מיבחנים

ציטרין בן־ציון בעריכת


