ששר־הפנים ,יצחק פרץ ,רמז כי הוא מעדיף על פניו עסקן
ש׳ס מטבריה.

התלמידים אינם יכולים לעבור את הכביש מפאת המבול.
לנדאו השתמש במכוניתו כדי להעביר מיספר רב של
תלמידים מצד אחד של הרחוב לצד השני.

בינתיים זורמות למישרד־הפנים הצעות למנות
במקומו של קניג אזרח ערבי .אחד השמות
המחברים הוא הפקיד הבכיר נזאר אל־נאשף.

תקדים טאם

תסיסה ביחידת
דובר״צה״ד
שיפוצים בלישכתו של תת־אלוף אפרים לפיד,
דובר צה״ל ,גורמים לרוגז אצל חיילי היחידה.

י  ^ 0 1ך
כל טיולי פרס
בלישכתו של שימעון פרס כבר מכינים את נסיעתו הבאה
לארצות״הברית ,לפגישה עם הנשיא רונלד רגן — בעוד
חודשיים.

הדיבורים על.האצלת סמכויות״ בערים בגדה
המערבית נועדו לרפד את הדרך לוושינגטון
ולטשטש את הרושם הקשה של ההכרזות על
כישלון המגעים עם ירדן.
עד הסתיו ,מועד ביצוע הרוטציה ,מקווה פרם
לערוך עוד גיחה מלכותית לאירופה.

בדיקות לשמיר
יצחק שמיר ,שביקר ביום הראשון השבוע
בבית־החולים ״הדסה עין־כרם״ ,כביכול בדי
לבקר חייל פצוע ,בא למעשה לסידרה של
בדיקות רפואיות.

דירה חמה לשצרנסקי
יהודית פלאי ,אשתו של איש המחתרת
הטרוריסטית גילעד פלאי ,היא שיזמה את
ההצעה להעמיד לרשותו של אנאטולי
שצ׳רנסקי דירה במושב קשת שבגולן.
פלאי היא ידידה קרובה של אביטל שצ׳רנסקי.

הלנה תביא
״קונקורד״
השדכנית הלנה עם־רם ,שחזרה לפעי־
לות־מלאה אחרי מישסט־הדיבה נגד ה
טלוויזיה ,מתכוונת לשכור בקיץ מטוס
״קונקורד״ ולהטים אותו בטיסת־בכורה
לישראל.
על סיפונו של המטוס יהיו גדודים של
רווקות ורווקים אמריקאיים — כולם
יהודים ,במובן.

אנשי סוכנויות־הידיעות הבינלאומיות,
המתקשים להיכנס לרצועת-הביטחון בדרום*
לבנון ,נוקטים בשיטה חדשה :כל סוכנות
מגייסת לעצמה מודיעים קבועים מתושבי
האחור ,כעיתונאים לעת-מצוא.

הדחה בשל ״כך״
מנכ״ל בנייני האומה ,יעקב שרצקי ,שהשכיר את האולם
למאיר בהנא ,יורה כנראה מתפקידו.

זייגרמן להרכב הפותח
דרור זייגרמן ,הח״כ לשעבר ומאנשיו של יצחק ברמן,
יחזור באוגוסט מוושינגטון .שם הוא עושה דוקטורט,
ויצטרף למיפלגת המרכז הליברלי החדשה.

הוא יכלל בחמישייה הראשונה של מועמדי
המיפלגה לכנסת.

קנטינה לחוזה
האסירות בכלא ״נווה־תירצה״ ,שאליו
הועברה השבוע חווה יערי ,ערכו לה
קבלת־פנים חמה ,ו״עשו לה קנטינה״ —
כלומר ,פינקו אותה בדיברי־מתיקה ומכל
טוב .חווה שוכנה בתא אחד עם מרים זגל.
אביבה גרנות ,לעומתה ,נתקלה בעויי־
נות מצד האסירות .היא סירבה לפתוח
את שק־החסצים שלה ,באמונה כי בקרוב
תצא מהמקום.

הארץ המובטחת:
אוסטרליה
מישרד־הקליטה והסוכנות היהודית החליטו לערזך מאמץ־
הסברה מתואם אצל היהודים בדרום־אפריקה.

מסתבר ,שהמצב המתוח בדדום־אפריקה אינו
מבריח את היהודים לישראל ,אלא דווקא
לאוסטרליה.

האצבעות של מודעי
המהומה שהתחוללה בשבוע שעבר בכינוס
מליאת הוועד־הפועל הציוני ,כשהסתמנה
האפשרות שכל הצעותיו של אריה דולצין
יוסרו מסדר־היום ,לא היתה אלא פרי יוזמתו
של יצחק מודעי ,שביקש להכשיל את דולצין
על רקע נקמנות מיפלגתית.

איש־המחשבים הד״ר אברהם מידן ,בעזרת שני רואי״חשבון,
יפעיל תוכנה מיוחדת שפיתח כדי לאתר את הכספים
האבודים של ״טלתרום".
ההנחה היא כי רוב הכספים לא נעלמו בגלל זדון או הלצה
אכזרית ,אלא שנפלו טעויות ברישום שמות המטלפנים,
במיספרי-החשבונות בבנקים או בכתובות שמסרו.

מחפשים ידידים בסין
גורמים ישראליים מנסים לשכנע את הצמרת
של סין העממית להקים בביג׳ין אגודה לידידות
עם ישראל.
בישראל פעלה בעבר אגודה לידידות עם סץ העממית ,אך
לא היה לה כל קשר עם השילטונות — היא הוקמה על
רקע הזדהות אידיאולוגית עם המישטר שם,

המלר יבול לרבת
התפטרותו של ישראל)״מלר הגליל"( קניג באה ,כנראה,
על רקע חשדו שהוא עומד ממילא לפני פיטורין — אחרי

.

מודיעים ברצועה

בך יימצאו המיליונים

דולצין הסביר את העניץ בשיחות פרסיות לצירים
הסרבנים .ואלד ,נרגעו.

השופט שאול אלוני קבע השבוע תקדים
מישפטי חשוב ,כשציווה לרשום בטאבו דידה
על שם רובשיה ,אחרי שלקבלן מונה בונס־
נכסים ,למרות העובדה שלא נרשמה בטאבו
הערת־אזהרה.

רעל בטלוויזיה
כלבתה של זמרת תל״אביבית מתה השבוע.
הזמרת לקחה עימה את הכלבה לאולפן הטלוויזיה בתל־
אביב .היא לא ידעה כי במקום פוזרה כמות גדולה של
רעל־עכברים .הכלבה אכלה מן הרעל ומתה ביסורים קשים.
לפני כן אירעו מיקרים רומים עם כלבים של עובדות
טלוויזיה.

אלי לנדאו
מסיע תלמידים
ביום הגשם הסוחף הביא ראש עיריית הרצליה ,אלי לנדאו,
את בתו לבית־הספר התיכון בעיר .ונוכח לדעת כי

פרקליטם של בני־הזוג שרכשו את הדירה״ המישפטן חיים
שטנגר ,הוכיח לשופט כי השניים קנו דירה אצל הקבלן
חיים שכטר ,ונרשמה הערת־אזהרה לטובתם .אולם לאחר
מכן הם התחרטו והחליפו את הנכס בדירה אחרת ,גבוהה
יותר באותו הבניין ,מבלי לקבל הערה חדשה.

תנופה לאופניים
0

מנחם עברון מהתאחדות רוכבי האופניים בישראל מנסה
לעורר לחיים את הענף .בין השאר הוא שוקל לערוך בארץ
תתרדות בינלאומיות ,העשויות לקסש למתחרים
האירופיים ,בגלל תנאי מזג־ר,אוויר הנוחים כאן .־־

כביש חוצה אילת
המצרים משלימים סלילתו של כביש בינלאומי ,שיעבור
ליד אילת .ושנועד לשמש את עולי״הרגל ממצריים
לסעודיד״

מי אזחזץ בטלית?
בני מישפחתו של הרב יעקב לנדא,
רבה המנוח של בני־ברק ,מחפשים את
טליתו של האב ,שנעלמה בזמן ההלוויה
בהר־הזיתים .החשד הוא כי מישהו
ממעריציו של הרב ,המייחסים לחפץ זה
תכונות על־טיבעיות ,לא עמד בפיתוי
וגנב את הטלית בזמן הקבורה.

חרדים בבאר־שבע:
.כאן תהיה
פתודתיקחהר
עסקנים במיפלגות דתיות בבאר־שבע ,שהסתכסכו עם
ראש״העיריה ,אליהו נאווי ,בגלל תוכניות פיתוח בעיר,
החליטו על העונש הראוי לו :הפגנות־שבת מול בתי־
הקולנוע ,בסיגנון פתח־תיקווה.

לנקנק אח ההסתדרות
יצרני נקניקיות מאיימים להיפרע מהרשות להגנת הצרכן
בהסתדרות ,אשר גילתה כי הנקניקיות בארץ עשויות
מחומרי״גלס ירודים ביותר ,הכוללים עצמות ושאריות־עור
טחונים.

רון להגנת הדייר
אלימלך רון ,יו״ר אירגון שכונות־המצוקה ,הפעיל מזה
שנים רבות בתל־אביב ,הצטרף להנהלת האירגון הארצי
להגנת הדייר.

חדשות בקברים
בסודי־סודות מכינים כעת אדמו״רים בניו־יורק את השלב
הבא במילחמה נגד בנק לאומי והשקעותיו בטבריה.

בעתיד חקרוב צפוי גילוי קיבריחם של
אמוראים ותנאים ידועים — ■בתוך מיגרשים
השייכים לחברות־בת של הבנק.

רפול דובב
על סוסטץ
רפאל איתן החל מייצר בנגריה שלו
סוסי־עץ לילדים .עתה הוא מחפש סוכנים
שיפיצו אותם בחנויות.
 ..ב ע רי כ ת גיו ר א נ ד ט ?

