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טציה1לר תמתין חרות
 ג׳נטלמנית הסכמה הביעו בחרות השונים המחנות ראשי

 מנהיגותו על איש יערער לא שבה שקטה, ועידה לעריכת
 שיש להבנה הגיעו ראשי־המחנות שמיר. יצחק של

 לראשי־ לתת ולא הרוטציה, למועד עד בשקט להמתין
 ממשלת־ את לפרק ביותר זעירה עילה ולוא המערך

 הקרוב. ספטמבר חודש לפני האחדות
 כל את קצרה בתקופה לבצע אנשי־חרות יבקשו אחרי־כן

 הקארנציות בשתי לעשות והספיקו הצליחו שלא מה
 מלא מס גביית קופת־חולים, הלאמת — הקודמות

ומהמושבים. מהקיבוצים

לשמיר? - הפיסגה
 את מאשימים מיפלגת־העבודה בצמרת
 טאקטית טעות שעשה בכך פרם שימעון
 של שלב־הפישור כי כשהסכים חמורה,

 הסתיו. עד יימשך טאבה בשאלת הבוררות
 לעכב האפשרות את לליכוד העניק הוא בכך
 עד מובארב, חוסני עם המיוחלת הפיסגה את

 ראש־ ללישכת שמיר יצחק של לכניסתו
הממשלה.

מזרדים לבנים יד
לה עומדים בירושלים שכולים הורים

 יד־־לבנים ״בית לימוד שתפעל עמותה, קים
 ה־ ״יד־לבניבד על זועמים הם חלופי״.
 הבלתי- תמיכתו את שהעניק על רישמי,

 גמור בניגוד — למילחמת-לבנץ מסוייגת
בניהם. ולעמדת לעמדתם

לדרום־לבנון ל1רפ
 כאורח־ הוזמן איתן רפאל לשעבר הרמטכ״ל

 השבוע השלישי ביום שנערכה לאזכרה כבוד
 של למותו שנתיים במלאת במרג׳־עיון,

 בפעם האירוע, לרגל חדד. סעד מייגיור
 לכתבים הותר מלבנון, הנסיגה מאז הראשונה
לדרום־לבנון. לצאת ישראליים

בקריית־שנחנה לוי
 השלישי ביום הופיע דחיות שתי אחרי

 בקריית־שמונה לוי משה הרמטכ״ל השבוע
 חששותיהם על לשמוע כדי התושבים, לפני
 ביקשו רבים תושבים הקאטיושות. מפני

פוליטיקאי. ולא לפניהם, יופיע שאיש־צבא

מתקוטטים פרס נערי
 מתרבות הרוטציה מימוש מועד שמתקרב ככל

 תפקידים על ראש־הממשלה עוזרי בין ההתגוששויות
 לשם. יעבור פרס כששימעון שר־החוץ, בלישכת

 לפחות של שרותיהם על כנראה יוותר פרס
 יעדיך שהוא ונראה הקבועים, ממלוויו חמישה

חדש. צוות

למישרד־הביטח!!? ערן
 כאחד מוזכר ערן, עמום ״מיבטחיס״, מנכ״ל

 מנכ״ל של להחלפתו הרציניים המועמדים
 שיפרוש מרון, (״מנדי״) מנחם מישרד־הביטחון,

.1986 באפריל 1ב־ מתפקידו

לרמת־אביב ספרן
 ללימודי החוג ראש ספרן, נדב הפרופסור

 הארוורה באוניברסיטת המיזרח־התיכון
 שנת־הלימודים בתום להתפטר שאולץ

 כפרופסור■ הבאה בשנה ללמד עשוי הנוכחית,
 תל־אביב. באוניברסיטת אורח
 העלתה, האמריקאית האוניברסיטה של פנימית חקירה
 מימון לשם הסי־איי־אי, של מקרנות כספים קיבל שהוא
 לטענת והאיסלאם, המיזרח־התיכון בנושאי ממחקריו כמה

 העובדה את להסתיר ניסה הוא האוניברסיטה, שילטונות
 לכתיבת המרכזית מסוכנות־הביון דולר אלף 107 שקיבל

סעודיה. על ספר
 לעבוד לשעבר, ישראלי שהוא ספרן, יוכל בתל־אביב
 כן וכמו בהארוורד, עבד שבו לזה דומה בחוג ולהרצות

 לא בישראל אסטרטגיים. ללימודים ובמרכז שילוח במכון
החוקרים. עובדים סוכנות־ביון איזו למען לאיש איכפת

ידבר בגין
 שמנחם מתלחשים, זאב״ ב״מצודת

 מעיתוני־ באחד בקרוב יתראיין בגין
המר ועידת-חרות. למועד סמוך הערב,

 מיטיב שבגין בכיר, עיתונאי יהיה איין
להכירו.

בנצרת קואליציה אין
 אין עדיין בהסתדרות הבחירות אחרי חודשים שיבעה

 יחסי־הכוחות (הערבית). נצרת פועלי במועצת קואליציה
 המתקדמת) לרשימה 3 לרק״ח, 9 למערך, 9(שנוצרו
הסכם. כל מונעים
 המתקדמת, עם קואליציה רוצה אינה רק״ח

 אינה גם אך יום, מדי משמיצה היא שאותה
 את שתשאיר המערך, עם בקואליציה רוצה

 תיחשד שמא באופוזיציה, לבדה המתקדמת
הממשלה. עם פעולה כמשתפת יותר עוד

 הוא שאותה המתקדמת, עם בקואליציה רוצה אינו המערך
 להתחלק גם מוכן אינו אך לחוק, מחוץ אל להוציא מנסה

 כדרישת (רוטציה, מזכיר־המועצה של בתפקיד רק״ח עם
רק״ח).

□1מזר מפטרת ח רק
 של בגורלם לדון יצטרך לעבודה בית-הדין

 הכפר מועצת שראש ערביים, מורים שלושה
 את לשלם מסרב לרק״ח, המקורב גדיידה,
 מקורבים שהם בהם חושד שהוא מפני שכרם,

המתקדמת. לרשימה
 אך בגליל, וג׳דיידה מכר לכפרים משותף בית־הספר

 להיות המשכורת צריכה כך משום בג׳דיידה. ממוקם
זה. כפר מועצת על־ידי משולמת

סחרוב
המרכז מיפלגת גיזבר

 עובר הליברלית, המיפלגה מוותיקי סחרוב, ישראל
 הליברלית, המיפלגה פורשי של החדשה המרכז למיפלגת

 מועצת־ של הפורש הידר הוא סחרוב שלה. הגיזבר ויהיה
 המועצה ויו׳׳ר לישראל) (כימיקלים כי״ל של המנהלים
ליבי. קרן של הציבורית

דירה עבר נבון
 באחרונה עברו נבון ויצחק אופירה

 לדירת־פנטהאוז, שלהם השבורה מהדירה
ב בירושלים, חדש בבית 12ה־ בקומה

 מיג- מצויים לבניץ בסמוך אלדואי. רחוב
הדיירים. לנוחות רשי־טניס,

1 מס' - יץ צ
 מיפלגת הקמת על הרישמית ההכרזה ערב

 חבריה כל דעת על סוכם החדשה המרכז
 אריה בראשה. יעמוד להט (״צייץ״׳) ששלמה

 יופיע ולא ראש-המיפלגה, יהיה דולצין
לכנסת. ברשימה

יקוצצו מהמתנדבים חצי
 המתנדבים מיספר את במחצית השנה יקצצו הקיבוצים

 לנישואי־התערובת קשר אין לקיצוצים אצלם. המועסקים
 נובעים הם מהמתנדבים. חלק של המינית למתירנות או

הקיבוצים. על העובר הכלכלי, מהמשבר

 לבחירות תביעה
ציוניזת כלליזת

 המאוחדת, הציונות של הקונפדרציה סיעת
 ״הדסה״ מנשות ברובה המורכבת

 של הקרוב במושב תיתבע האמריקאיות,
 פתוחות בחירות קיום הציוני הוועד־הפועל

 ובכלל רחבי־העולם בכל הציונית להסתדרות
ישראל. זה

 בארץ שנים. עשר מזה בחירות נערכו לא בארצות־הברית
 מפתח לפי לתפקידים הציונית ההסתדרות חברי נכנסים

לכנסת. הבחירות
 העסקנים בקרב בתדהמה מתקבלת הקונפדרציה תביעת
בארץ.

לניריורק מכובדים 25
 ימי־ לשלושה לניו־יורק ייצאו מהסוכנות בכירים 25

 את למנוע ניסה דולצין אריה חבר־הנאמנים. של ישיבות
 הודיעו מתוכם עשרה הציונית. ההסתדרות נציגי יציאת
 להשתתפות עילה מצאו כבר שלושה אך יוצאים, שאינם
 בארצות־הברית, אחר בכינוס השתתפות — בכינוס

תקופה. באותה שיתקיים
 ואליעזר מהליברלים, כץ אברהם הם השלושה

 מהמפד״ל. מאיר ויצחק שפר
 בכירים פקידים עשרה גם ייצאו לכינוס

מהסוכנות.

למבסיק! הגינדים
 משה האחים של האחתנה התחנה

 נראה מכסיקו. כנראה, היא, גינדי ויגאל
בארצות־הברית. ויבנו שם, ישתקעו שהם

שניצר נגד ההודים
 משה של הכרזתו את לנצל עומדים הודיים יהלומנים

 ימשיך הוא כי הישראלית, היהלומים בורסת נשיא שניצר,
 של הבינלאומית לפדרציה הודו לקבלת בהתנגדותו

 לחדש תסרב הודו שממשלת זמן ״כל בורסות־היהלומים,
 ישראל״. עם הדיפלומטיים יחסיה את
 נימוקים רק הודו נגד הישראלית הבורסה השמיעה כה עד

מיקצועיים.
 את כי עמיתיהם, באוזני יטענו ההודים

 בידי להשאיר יש הדיפלומטיים העניינים
 אינה הישראלית ההתנגדות וכי הממשלות,

מיסחרית. מקינאה אלא נובעת

האדומה לסין אבנים
 מישראל המלוטשים היהלומים יצוא רוב

 מיליון 63ב- 1985ב- שהסתכם להונג-קונג,
העממית. לסין דרכו את מוצא נטו, דולר

 ישראליים סוחרים כי מדווחת, האוסטרלית העיתונות
 עם בשותפות בהונג־קונג, מישרדי־קישור כך לשם הקימו

מקומיים. סוחרים

לקפריסין רעפים
 בפעם השבוע תייצא רעפים לייצור ישראלית חברה

 בייצוא הפעם המדובר לחו״ל. מישראל רעפים הראשונה
 בלימסול גדולה לווילה גג־רעפים בניית — ביותר קטן

שבקפריסין.

האופטומטריסטים
קורפו נגד
 האופטומטריסטים, של הארצי האיגוד

 קורפו חיים משר־התחבורה דורש ״אורית״,
 בדיקות־עיניים לעבור נהג כל בחוק לחייב

 הרישיון. לחידוש כתנאי שנתיים, בכל מקיפות
 הרישיון קבלת לפני בדיקות נערכות כיום

.50 ובגיל
 נהגים מהכביש להוריד האופטומטריסטים תובעים עוד

 חיוב היא נוספת דרישה אחת. בעין מאוד לקויה שראייתם
 עירוניות בנסיעות להרכיב מרכיבי־המישקפיים הנהגים כל

 חדירת למנוע כדי גמיש, מחומר מישקפיים !בינעירוניות
מתאונות״דרכים. כתוצאה לפנים זכוכיות

ר״1ל..ב שנבל
 בהנהלת החדש החבר שנבל דן יהיה הסימנים כל לפי
המאוחדות. והקרמיקה הזכוכית חטיבת את וינהל כור,


