
תו&ק-ך
הגופות התגרו כך

 נתגלו אלמקייס ולאה אליהו יוסח של גופותיהם
 שבן־מישפחה אחרי בגלבוע, נורית מחנה ליד
 בך המחפשים. את לשם כיוון הנרצחת של

 להתבודד אוהבת שאלמקיים ידע המישפחה
הפנאי. בשעות באיזור,

עמר על □1של
 על חדש חומר מבינה ב״אגד״ האופוזיציה
 עמר. שלמה ח״ב־יחד המזכירות, יושב־ראש

 אחרי לכנסת, עמר נכנס האופוזיציה, לטענת
 הבטחות, בגליל ערביים לבוחרים שפיזר

כשוחד-בחירות. שכמוהן

- הכנסת שליש
ל ר ח ל

 השבוע ערבו פרלמנטריים כתבים
 בעת הארץ מן ייעדרו ח׳־כים כמה בדיקה

 נראה השבוע. המתחילה פגרת־הקיץ,
 לחופשות ייצאו זדכים 40כד שיותר

 הקרוב בחודש בהד׳ל להרצאות או פרטיות
ובתקופת־ההגים.

 רבים סיפרו זו, עובדה להסתיר כדי
 בביקורים שהמדובר בהתנצלות, השפיע

 אירגונים של בהזמנות או מישפחתיים
להן. לסרב שאי־אפשר יהודיים,

גרדומים נגד מומחים
 כי טוענים תל־אביב באוניברסיטת בכירים קרימינולוגים
 את הכינו לא עונש־מוות הדורשים הפוליטיקאים

 בציבור לפרסם עומדים המומחים כראוי. שיעוריהם
 כי המוכיחים אחרות, במדינות מחקרים של תוצאות

 אחרי נגררים .הם מרתיע. אפקט כל אין לעונש־המוות
בשטויות.״ זאת .ומתרצים ידוע, פרופסור הגיב האספסוף,״

 משכנע הרמטב״ל
קיבוצניקים

 בני־ אל להתקרב החליט לוי, משה הרמטכ״ל,
 שנתונים בני לפני מופיע הוא בקיבוצים. נוער

 בהם ומרביץ רחוק, עדיין לצה״ל גיוסם שמועד
גורדוך. א״ד של .ציונות

 לקיבוצים לטוס מוכן אף בית־אלפא, קיבוץ בן לוי,
בבני־הנוער. לפגוש כדי רחוקים,

 קצב תוכנית ״
דערי־הפיתוח

 של לתחומו לפלוש עומד קצב, משה שר־העבודה־והרווחה,
 מובטלים לשיבוץ יוזמות ולהציע שרון אריאל השר

 רבה בקלות שניתן ומצא, בדק קצב הפיתוח. בעיירות
 מישרד־התעשיה־ אם מובטלים, 4000ל־ עבודה למצוא

לכך. ידו את יתן והמיסחר

ועידה נגד שמיר
ועידת־ של כינוס למנוע הכל עושים ואנשיו שמיר יצחק

 רק תיערך שהוועידה כך על עומדים הם השנה. חרות
 מנצל שר־החוץ המערך. עם הסכם־הרוטציה ביצוע אחרי

 ומציע ההסכם, אי־קיום מפני בחרות החששות את
 של פניו מועדות לאן סופית שיתברר אחרי רק להתארגן
המערך.

לבהנא זנבזת
 שלושה כי הכנסת, במיזנון שמועות מפיצים כך אנשי

 וביקשו כהנא, מאיר רבם, אל פנו חובשי־כיפות ח״כים
 אליו להצטרף שיוכלו כדי תנועותיו, את מראש לדעת

בארץ. בסיוריו

 סארי הבאבא
כסף רש1ד

 ברדך(.הבאבא שהגיש נגדית, בתביעה
 לשעבד, אהובתו נגד אבוחצירא פאלי־־)
 200 של סכום ממנה דורש הוא לב, מירה
 עבודת שרכש הדירות מחיר —— דולר אלן?

וריבית. אחרות הוצאות מכונית, לדבריו,
האינ יחסיהם סביב הפירסומים את

יון־סחימה♦סבגי מתאר הוא בעבר טימיים

 אווירית תעשייה
ולאומנית דתית

 מוצפים האווירית התעשיה עובדי אלפי
 וימנית, דתית חברתית, לפעילות בהצעות

 מימי־עיון כחלק ואחריה, העבודה במהלך
מיקצועיים.

 להרצאות בנות־זוגם, עם ביחד מוזמנים, העובדים
 כדי בירושלים, יהדות ללימודי הישראלית במידרשה

 ארנון. מרדכי(.פופיק״) את השאר בין לשמוע
 ליום ומישפחותיהם העובדים מוזמנים הגדולה בחופשה

 המערבית. בגדה השונות ההתנחלויות בין מרוכז טיול
 כפר־ באולפנת בתנאי־נופש ימי־עיון הוא אחר פרוייקט

 הצמרת מופיעה הנופשים כשלפני בכפר־חסידים, או פינס
 שיטת ברוח הם שם הלימודים גוש־אמונים. של הרבנית

קוק. יהודה צבי הרב
 בגדה ימים ארבעה בת מקיפה, טיולים תוכנית

 שבקריית־ארבע, במידרשת.חברון״ ולימודים
 100 של מגוחך במחיר אוגוסט, בחודש מוצעת

מלא. אש״ל כולל שקל, אלף

 עד שמר הימ״ם
גיורג בוי
 בהגיעו מפתיעה, לשמירה זכה ג׳ורג׳ בוי הזמר
 היחידה — הימ״מ אנשי שעבר. בשבוע ארצה

- בטרור למילחמה המישטרה של המיוחדת  ־
כאזרחית. לבושים כשהם סביבו, נראו

 פירסום לישבת
הסתדרותית

 לפתח ההסתדרות שבדעת כך, על מעידים הסימנים כל
 כדי עד והפירסום, התיקשורת בתחום עניפה פעילות

 בעבר נעשו כבר זה מסוג ניסיונות עצמאית. יחידה הקמת
ניכרים. להפסדים והביאו

הדובר נגד הקבלנים
 רוגזים במרכז־הקבלנים־והבונים, החברים גדולים, קבלנים

 בדוברות מלבד העוסק פרידמן, צבי שלהם, הדובר על
התחום. באותו פרטיים בעסקים גם עבורם,

 ידרשו ולא לסדר, פרידמן את לקרוא מתכוונים הקבלנים
אותו. להחליף

לאמנון טלפוני מארב
 דוח לפרסם עומדת הצרכן להגנת הרשות
 הטלפונים של התחזוקה מצב על מדהים

 כמעט המבהילים: המימצאים בין הציבוריים.
תקינים. ציבוריים טלפון תאי נמצאו ולא

 סקר ההסתדרות, של זרוע שהיא הרשות, ערכה מכבר לא
 הדוחות משני בדואר. שרות־המיכתבים של מהירותו על

 לטפל חייב רובינשטיין, אמנון ששר־התיקשורת, עולה,
 שם תהיה בטרם מישרדו, בתחומי בנעשה רציני באופן

כללית. התמוטטות

ל.בוק״ מועמדים שני
 מועצת־ יושב־ראש לתפקיד הרציניים המועמדים שני

 צבי הם סחרוב, ישראל של במקומו בזק, של המנהלים
 יחליט מודעי יצחק השר כספי. ואלקנה צור (.צ׳רה״)
הממשלה. לאישור יובא מהשניים מי השבוע

דובר/ת מחפש צור
 דוברת את להחליף מעוניין צור, יעקב שר־הקליטה,

 בתקופה עוד בתפקיד ששימשה אורן, שיפרה מישרדו,
מהתק״ם. בדובר מעוניין צור במישרד. שלטה שתמ״י

 בשוק מהפך
האופנועים

 גדולה חברה הקטנים. האופנועים בשוק מהפך צפוי
 ייבוא לתחום להיכנס עומדת מכוניות של אישי לייבוא

 השולט בייבואן ולהתחרות כוח־סוס, חצי בעלי האופנועים,
בשוק. כיום

פורשים מישטרה קציני
 בחודשיים יפרשו הצפוני במחוז מישטרה קציני כמה

 מיקצועיות הן לפרישה הסיבות מהשרות. הקרובים
וכספיות.

 טבריה, מישטרת מפקד אשד, שימשון הפורשים, אחד
 שברמת־ בקצרין, מינימרקט ויפתח מיקצועית הסבה יעשה
הגולן.

 סמנכ״לים חמישה
בלישכתיהתעסוקה

 לימי היטב מתכוננת שרות־התעסוקה לישכת
 לא בלישכה למשק. הצפויים הגדולים, האבטלה

 שמונו חרות, אנשי סמנכ״לים, מחמישה פחות
לתפקידם. באחרונה

אור״שמח־סורס
 אברהם הרב ארנון, מרדכי(.פופיק־)

 ישיבת.אור־שמדד של עסקנים מדד יפיץ
 ,תידהיהו ומוכנות בניד־יורק. סניך *־נחו

אר ירלהחז והבתיקו בפעילותם התומכת
 כר* לעסקני-הישיבה הבטיחה יורדי* צה

טיסי-חינם.
בעי בתשובה* המחזירים נהגו בה עד
ב לטוס מחלקת״העליז* של הנמרץ דודה
לוד־יוהנסבורג. בקו עיקר

ציטדי; בלציו; כבריכת*


