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בעזה פורחים מיגדלים -
 ג׳ורג׳ השר יוזמת את להדוף! ניסיון במיסגרת

 בסוכנות והליסוד המערך עשויים שולץ
 הפקעת־ תוכנית למימוש יד לתת ובממשלה

כרצועת־עזה. קרקעות
 מהקרקעות אחוז 12 להפקיע כתוכנית המדובר

 ייתכן דונם. אלך 340 מתוך אלך 40 —
 את לטרפד כדי השבוע, עוד תוצג שהתוכנית

עזה. מכיוון תחילה ירדן, עם המדיני המהלך

בעבודה העיראקי הקשר נ
 גוש — העבודה במיפלגת חדש ציר מתגבש

 שר־האנרגיה, עומדים הציר בראש העיראקים.
 עמית, אורי רמת־גן, עיריית וראש שחל, משה

באחרונה. להתרועע המרבים
 העדה בן הוא גם הילל, שלמה בעיני לצנינים הוא הגוש

הבבלית.

כליברלים מהפך
 האמורה הליברלית, המיפלגה ועידת כינוס ערב

 החרות, תנועת עם האיחוד בשאלת לדון י-
שכזה. איחוד לשוללי רוב מסתמן

 ניסים־שריר־פת השרים קבוצת של הקשיים לכך עדים
 יתרונות על ולנאום חברי־הוועידה לפני להופיע בנסיונם
האיחוד.
 נטייה היתה אפריל. בחודש שהתקיים המועצה, בכינוס
בשלבים. אך האיחוד, את לאשר

 סירב ד המכב
לטלוויזיה

 להשתתף! סירב קראום, דויד המישטרה, מפכ״ל
 במעצרים, שתעסוק שני״ ״מבט בתוכנית

 לישכתו. עם מוקדם חיובי סיכום למרות
להופיע. ויאות יתרצה הוא אם ברור לא עדיין

 - בטלורזיה צולם
ופוטר

 מ■ פוטר ג״ג באולסני־הקולנוע עובד
 בקבלת־פנים שהשתתף! אחרי מישדתו,

 חילו־ במיסגרת ששוחררו האסירים, לאחד
פי־השבדיים.

 קלס־ את זיהה האולפנים ממנהלי אחד
 ומיהר רצועת־עזה, תושב העובד, של תרו

הח קול המנב״ל. קול, איציק אצל להתלונן
האיש. את לפטר מיד ליט

 אליאב, לובה של ממקורביו הוא קול
 לחילופי־הש־ ההסכם בהשגת פעיל שהיה
בויים.

 על־פי לציבור, מסוכנים שאינם לפליליים
 הכנסת. של ועדת־הפנים שתקבע קריטריונים

סוויסה. רפי נבח גם פגישות באותן

לכלא ח״בים
 ועדת* לחברי להתיר עומד סוויסה רפי גונדר
 לבתי־הבלא, חופשית כניסה הכנסת של הפנים

 תפקידם את למלא הוועדה לחברי לאפשר כדי
 מיתקני״הכליאה. על הפרלמנטרי בפיקוח
 לכלל האישור את להרחיב רוצה היה אך סוויסה

הח״כים.

ממס־ההכנסה פורשים
 מם־ נציבות מראשי כמה יפרשו 1985 סוך עד

 דב הנציב, של גם פרישתו צפוייה ההכנסה.
נייגר.

 וראיית־ המיסוי בתחום פרטיים לעסקים פונים הפורשים
החשבון.

כסף אץ לשמאי
 ממערכת חובותיו את לשלם מתקשה הליכוד

 ח״ב עמד שבראשה בהסתדרות, הבחירות
שמאי. יעקוב

 גם כספם מלוא את קיבלו לא שחלקם שהנושים, יתכן
 יפנו שנה, לפני לכנסת, האחרונה ממערכת־הבחירות

לערכאות.

במישלחת טשת סליחה,
 — אל־תוורה״(״פלסטין ״פלסטין קוראי

 הופתעו אש״ך, של הרשמי הביטאון המהפכה״),
 אבנרי ואורי ארנון יעקב פלד, מתי כי לראות

רק״ח. ראשי הם
 של קבוצה בידי ושנפל בקפריסין, עתה המופיע הביטאון,

 התעמולה את מנהל שלהם, כבתוך בו העושים קומוניסטים
 נגד ובעיקר הישראלי, מחנה־השלום נגד רק״ח של

 מאמר פורסם האחרון בגיליון לשלום. המתקדמת הרשימה
 גוז׳נסקי, תמר רק״ח, של המרכזי הוועד חברת של

 מפארת המאמר את בישראל. היונים כל את המשמיץ
 ערפאת יאסר פגישת בה נראית כי נאמר שעליה תמונה,

 ארנון פלד, נראים בתצלום אולם רק״ח. מישלחת עם
 ערפאת עם בפגישתם אל־סרטאווי, עיצאם עם יחד ואבנרי,
.1983 בינואר

בספר משד
 את שיתאר ביוגרפי, ספר בהוצאת עוסק משל ירוחם

 כמזכ״ל לתפקידו ועד מעבודת־כפיים חייו מסלול
ההסתדרות.

הספר. את יכתוב מי ברור לא עדיין

 - האונס
פיעמח? ערב

 שפרשת השערות תוהות בתל־אביב
 על חיתתו את שהפיל המיסתורי, האנס
הקרו בימים להיפתר עומדת העיר, צפון
בים.

 על מלא איפול תוך פועלת המישטרה
פעולותיה. כל

לספרד יוצאים
 לצאת המעדיפים הישראלים, במיספר עלייה נרשמה
 באירופה. לטיולים כארץ־יעד לספרד

 זולות קניות עריכת אפשרות העיקרית: הסיבה
 הקנדיים, האיים כמו ממכם, פטורים באזורים
ואנדורה. מאיורקה

דהיכל־התרסת - ד ״1מח
 הישראלית הפילהרמונית של המשותף הקונצרט

 בהיכל־ החודש שייערך ניו־יורק, של והפילהרמונית
 מחו״ל, מכובדים אורחים לאלף קרוב יביא התרבות,

 לאירוע. במיוחד ארצה שיטוסו
 אלך דולר. 150 הוא ברטים של מינימלי מחיר

נמכרו. בבר כרטיסים

באיזמל־הניתוח תעשייה
 להקים החליט תל־אביב אוניברסיטת של הנאמנים חבר
 המכון לרפואה. הפקולטה בתוך מיקצועית לרפואה מכון

 היגיינה רעילות, על ובמחקרים בניתוחים יעסוק
ואפידמיולוגיה. תעשייתית

ומתקנים מתקינים
 מתוקנים או חדשים תקנים קבע התקנים״ ״מכון

 דרך טואלט, מנייר מוצרים, של ארוכה לשורה
 ועד ומצויירים, ארוגים שטיחים נורות-ליבון,

גפרורים.

 מאבטחים
שפירא את

 בני על לשמירה גוייסו רבים מאבטחים
 המשיא שפירא, אברהם דדב של מישפחתו

 במלח שמואל, בנו, את הרביעי ביום
בתל־אביב. ״הילטוך

 איומים הגיעו התעשיין מישפחת אל
 הזועמים מבני־ברק, קיצוניים מחרדים

 אגודת* בתוך פנימיות מריבות בגלל עליו
האדמו״רים. חצרות ובין ישראל
 הפגנה לערוך איימו אך מהם כמה
שימחתו. את ולשבש למלון בכניסה

הבורסה בבניין מלטש
 אחד הבורסה. בבניין חדשה שערוריה

 שהכניס בכך חשוד הבכירים היהלומנים
 דבר — למישרדו יהלומים לליטוש מכונות

הבורסה. לתקנון גמור בניגוד שהוא
חם. על אותו לתפוס דרך יריביו מחפשים עתה

רדונדון בתבי־יהלומים
 בורסת־היהלומים את המסקרים כתבים, חמישה
 מטעם לסיור-לימודים ללונדון יצאו בארץ,

האנגלים. הזמנת על-פי שם, היהלומים סינדיקט
 רזי מהארץ, צהר אברהם מדבר, שרביט דרור הם היוצאים
 ועוזי אחרונות מידיעות דישון אברהם ממעריב, גוטרמן
מהטלוויזיה. בירמן

ממלכתי למוסד מהרדיו
 עובדת נגד תלונה הגיעה לאגודת־העיתונאים

 היא ובה בתל־אביב, ״קול־ישראל״ של בכירה
 במוסד מועסקת היא שבשעות־העבודה נחשדת

ממלכתי.
 אינטרסים ניגוד של עניין כאן שיש חוששים המתלוננים

השנייה. עבודתה ובין העיתונאיים והחיסיון האתיקה בין

ממוחשבים עיתונאים
 לקבל ממעבידיהם דורשים היומית בעיתונות בכירים

 כמה אצל עבודתם. לצורך אישיים, מחשבים לבתיהם
 ועתה כאלה, מכשירים הותקנו כבר הארץ מעובדי

 בחדשות. דיונים כך על מתנהלים
 למערכות לדווח הכתבים יוכלו הזמן שבבוא הוא הרעיון

מבתיהם. לצאת מבלי

 הבטיח בר־לב
לפליליים חנינה

 האסיר״ ולשיקום לזכויות ״התנועה ראשי
 שיממש בר־לב, חיים משר־המישטרה, דורשים

 הוא שאם ערב-הבחירות, שנתן הבטחתו את
חנינה למתז ידאג הוא — שר־המישטרה יהיה

בהרצליה חרדיים חזלים
 יעבור בהרצליה־פיתוח הפרטי בית־החולים

 מקור-משיכה שהפך משום למהדרין, הכשר
 לטיפולים ארצה הבאים מחו״ל, עשירים לחרדים

רפואיים.
 אחרי חולים, לשם שולחת מירושלים החרדית העדה גם

בית־החוליס. הנהלת עם להסכם שהגיעה

בבתים בדיקות־דם
 לגילוי להביא כדי לבדיקת-דם, חדשה שיטה
 על־ידי באחרונה הונהגה מחלות־מין, של מוקדם

 בדיקות־הדם ההומו־סכסואלים. קהיליית
חברתיים. אירועים במסגרת בבתים, נערכות

 במירפאות אישית מחשיפה החשש — ליוזמה הסיבות אחת
בבתי־החולים. או

עיטרה בל־ציוז כעריכת


