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מסכסך רבין
דחוסיין פרס בין
 מתעכב עיריית־שכם כראש אל־מצרי זעפר של מינויו
 גם הוא רבין. יצחק שר־הביטחון, של התנגדותו בגלל

 המערבית, לגדה המיזרחית מהגדה לאספקת־חשמל מתנגד
 ראש־ לישכת שיזמה המדיני המהלך את משבש ובכך

הממשלה.
 עם לאחרונה שערך בשיחה רמז, חוסיין המלך

 כי הכבושים, כשטחים הבכירים תומכיו
 של חוכר־יכולתו לנוכח לפקוע, עומדת כבלנותו
בהבטחותיו. לעמוד כרם שימעון

 - ,המצר המטוס
מישרד־החוץ

מידע העלים
 שתי להורי דיווח לא הישראלי מישרד־החוץ

 רק אלא המצרי, במטום שנכנעו הצעירות,
 הטרגדיה, על ידעו אשר שעיתונאים, אחרי

המטיילות. על מידע לקבל כדי ?יהודים טילכנו
 המודאגים להורים מישרד־החוץ מסר יממה כעבור רק

 לאחד טילפן במישרר בכיר פקיד חלקיים. פרטים
 על להורים הודיע שהוא על קשות בו ונזף העיתונאים

בתם. פציעת

לשרזן חסימה מכינים
 הפתעה מכינה שרוף חוסמי ״אזרחים בשם פעילים קבוצת

 לקראת שתפורסם לשר־התעשיה־והמיסחר, בלתי־נעימה
הקרובה. ועידת־חרות

 הכרוככור מרכז שאותו הקבוצה, של צוות
 על בלתי־ידועים כרטים מלקט פרם, יוחנן

 שרותו כתקופת שרון, אריאל של מעלליו
לנשק. חבריו מפי הצבאי,

שחר עד כועס גזר
 ושר־ גור, מוטה שר־הבריאות, בין עבר שחור חתול

 שניהל גור נגד המיתקפה רקע על שחל, משה האנרגיה,
 מודעי. יצחק שר־האוצר, באחרונה

 המדליף, את איתר שהוא בטוח עצמו גור
 את כינה הוא כי שרי־המערך מישיבת שמסר
מטורף״. ״מאניאק מודעי

האמריקאי הקשר
 תחקיר ערך ווים״ הנידיורקי..וילג׳ השבועון

של באמריקה הככפיים המקורות על נרחב

 בעיקבות גדר רי1א
הזהב גיזת
 גוואדל־ באי לאחרונה התמקם גלר אורי

 צפונית איי־שלמה, שבץ הגדול קנאל,
 החדשה. לגיניאה ומיזרחית לאוסטרליה

 במילחמת־העולם נערכו שבו זה, באי
האמרי בץ מדם עקובים קרבות השניה

זהב. למצוא מקווה הוא ליפאנים, קאים

 בגוש-אמונים החל בישראל, תנועות-הימין
היהודית. במחתרת וכלה כהנא של ותנועתו

 מאתוס,• ראובן איל־הגלידה שגילה: הבולטים השמות בין
 שוורץ: יהודה פרם ג׳ואיש קיצוני הימני העיתון עורך

 העשיר רואה־החשבון כץ: מרכוס המכסיקאי סוחר־הנשק
 וג׳ק־שימחה מריוורדייל וייס אבי הרבנים ג׳ייקובס; בוב
 פוקס מפלורידה. פוקס צ׳ארלי הגימלאי מלוס־אנג׳לס; כהן

 הגנת למימון דולר אלף 75 שעברה בשנה תרם לבדו
המחתרת.

 ערך כהנא מאיר כי השבועון, מוכר עוד
 לאנשי פרטיות מסיבות־קוקטייל באחרונה

 ואסף הקיצוניים, הנוצרים המוסרי״, ״הרוב
רב. כסף אצלם

 ליהזדי מלכודת
ת1עצ1ברית־המ

 לישראל במישרין ברית־המועצות יהודי את להטיס הרעיון
מחוכם. טכסיס בחובו נושא

 הופך לארץ הנכנס יהודי כל ישראל, חוקי פי על
 התנגד בן אם אלא המדינה, לאזרח אוטומטית

 אזרחות היהודי שיקבל ברגע בפירוש. לכך
 החוק כלפי ״פליט״ בחזקת עוד אינו ישראלית,

 אשרת־הגירה עוד יקבל לא כן ועל האמריקאי,
לארצות־־הברית.

״פליטים". של ממעמד נהנים בווינה הנושרים

בצמרת הפלה
שאוש בחינם הרפואיים הטיפולים בין

 בכירים, ולפקידים לנבחרי־ציבור השנה רו
 עסקן של בתו שערכה הפלה גם היתה
 השלישי בחודש שנערכה להפלה, בכיר.

 באישורה לזכות סיכוי כל היה לא להריץ,
 נערכה היא ולכן ועדה־להפסקת-הריון, של

 למיש* שהוגשה בחשבונית פרטי. במוסד
 ב״ניתוח המדובר כי נרשם רד״הבריאות

פלאסטי״.

שרת מבה x מיסטר
 פסיכיאטר, באחרונה חשף מבני־ברק x מיסטר
 משירות למשתמטים מזוייפים אישורים שנתן
צבאי.
 בני־ עיריית ראש את לשכנע כשהצליח התפרסם x מיסטר

 שר־ נגד עד־מדינה להיות גוטליב, ישראל לשעבר, ברק
 עצמאי עסק בעל הוא אבו־חצירא. אהרון לשעבר הדתות
 או האזרחית המישטרה עבור פעם מדי ועובד בעיר,

כתחביב. הצבאית,
 בעניין גירסתו את \ מיסטר מסר השבוע

בית־המישפט. הפסיכיאטר

משפכים עיתונאים
 סיור ומממנת הזמינה לופטהנזה הגרמנית חברת־התעופה

 בדרום־אמריקה. ישראלים חמישה של שבועות שלושה בן
 קו באחרונה שפתחה אם, פאן האמריקאית חברת־התעופה

 היומיים העיתונאים של כתבי־התעופה לתא העניקה לארץ,
כרטיסי־טיסה. עשרה

 המישטרתי ג1ל1הפסיב
דארצות־הבריוז

 לארצות־ יצא המישטרתי, הפסיכולוג לשעבר צביידין,
וחצי. שנה בעוד ארצה וישוב בבוסטון נמצא הוא הברית.

 כתב - □1יק
בארץ מארוקאי

 לפני התחיל השחורים, הפנתרים מוותיקי יקים, מוני
 של ליאופיניון(״הריעה״), המארוקאי ביומון לעבוד כחודש

 ברבאט, מופיע היומון אל־איסתיקלאל. האופוזיציה מיפלגת
הצרפתית. בלשון

 המידע את מעביר והוא בארץ, העיתון כתב הוא יקים
שונות. בדרכים לדבריו, ׳לעיתון,

ץ ,מבג מתחמק מורש
שר-האוצר, נגד בהסתדרות התעורר רב זעם

פסיכיאטרי□
לדרום־אפריקה

 שרותי-רפואה לאספקת פרטית חברה
 דרום- מממשלת הזמנה באחרונה קיבלה

 שולם בעבר פפיכיאטרים. לספק אפריקה
 אלף 30 של שנתי סכום לרופא־מומחה

 על הן והשהייה הטיסה כשהוצאות דולר,
 למודעת־ מאות נענו אז המזמץ. חשבון

הדרושים.
 ההיענות מידת תהיה מה ברור לא
 בדרום הקשה הפוליטי המצב רקע על עתה,

היבשת.

 מפסיקת להתחמק ניסיונו על מודעי, יצחק
 נציגי-עובדים לשתף אותו המחייבת בג״ץ,

ממשלתיות. חברות של בדירקטוריונים
 לכנסת יציע הוא כי ועדת״הכספים בישיבת הודיע מודעי
 מציות אותו שיפטור תיקון — זה בעניין החוק את לתקן

בג״ץ. לפסיקת

ובברזמו בצבעים ל צה״
 כל בחיי אחד יום שיתעד צילומים, אלבום מפיק צה״ל

 צלמים עשרות ישתתפו בפרוייקט יחידות־צה״ל.
מיקצועיים.

ת1משגיחי־הכשר
ללים1משח

 בעיר, הסטטוס־קוו את שוברים בתל־אביב הכשרות משגיחי
 המוסדות נגד לפעולה לצאת מהרבנות מבקשים הם ועתה

הבאים:
 שבעליהן למהדרין, כשרות מיסעדות •

בלתי־כשרות. במיסעדות גם מחזיקים
 פירסומים שעל־פי גדולים, בתי־מלון •

 מאכלים בהם מוגשים החילונית, בעיתונות
כשרים. שאינם

 מאחד תעודת־כשרות נטילת צפויה כפעולת־ראווה
הגדולים. המלונות

חזר האנס
דתל־אביב

 שוב רגיעה, של ארוכה תקופה אחרי
 במרכז הפעם לתל־אביב, מעשי-אונס חזרו

בשד אחת שתיים: נאנסו באחרונה העיר.
שינקין. ברחוב והשניה רוטשילד רות

בגל״ץ ערבים
 תוכנית־ בגלי־צה״ל תשודר הקרוב השישי מהיום החל

 הסידרה מראיין ישראליים. ערבים עם שבועית ראיונות
הצבאית. התחנה מפקד לשעבר שפירא, צבי הוא

שם משנה רובינשטיין
 פלוס תיקשוב(תיקשורת לענייני השרים ועדת

 גידעון שר-המדע, עומד שבראשה מחשבים),
 מישרד- של חוזרת בקשה אישרה פת,

 ל״מישרד■ המישרד שם את לשנות התיקשורת
התיקשוב״.

 מרדכי הקודם, השר בזמנו הגיש הראשונית הבקשה את
 אמנון השר על־ידי הבקשה חודשה באחרונה ציפורי.

 מישרד־ של הראשי המדען הוא הרעיון בעל רובינשטיין.
קלע. יהודה התיקשורת,

 מישרד־ גדולה: משמעות יש השם לשינוי
 כל על ממונה להיות מבקש התיקשורת

 בכל המחשבים והפעלת המיחשוב מדיניות
 ישתלט מכך כתוצאה מישרדי־הממשלה.
 מאגרי-המידע על מישרד-התיקשורת

הממוחשבים.
 של גרולה כמות מתרכזת שאצלם באוצר, בכירים פקידים

 הכנסות״המדינה, מינהל באמצעות ממוחשב, מידע
 החלטת למנוע ינסו הם לרעיון. בתקיפות מתנגדים
זה. בעניין ממשלה

 היה הזה המישרד של שמו שונה שבה הקודמת הפעם
 הבלתי־ בשם שהתבייש פרס, שימעון של בתקופת־כהונתו

״מישרד־הרואר". יוקרתי

עיט־י; ב;-עיז; בעריכת


