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הכחנת על גנרבציוב
 כי ההערכה, סופית התגבשה רישמיים בחוגים

 אדגר את שולל הוליכה בדית־המועצות
 — יהודים יציאת להתיר בהבטחותיה בורנפמן,
 בין הפיסגה בעת שקט להשיג שנועדו הבטחות

 גורבצ׳וב. למיכאיל רגן רונלד
 מסע- של חידושו צפד הקרובים בשבועות

ברית־המועצות. על בין־לאומי רעשני לחצים

רוטציה: שד

 של תחגת־המימסר את יבנו אשר האמריקאיים הטכנאים
 החדש, במלון הראשונים האורחים יהיו אמריקה קול

 בערבה. עין־יהב מושב מתכנן שאותו
 דולר, מיליון שלושה של בהשקעה יוקם המלון

 מתכוונים לקיומו הראשונות השנים ובשלוש
 מהטכנאים להתפרנס המושבניקים
בו. להתארח שיבואו האמריקאיים

חגיגת־חמור
בבני־ברק

 עד אתון וגידל שטרח בני־ברק, תושב
 זכר עייר והמליטה הרתה לפירקה, שהגיע
נדי במיצווה עירו תושבי את זיכה בכור,

 בטקס השתתפות במינה: ומיוחדת רה
חמור. פטר פידיון

הש האחרונה, בשבת שנערך בטקס,
 החרדי ברחוב עורר והדבר אלפים, תתפו

 הפי מאשר גדולה יותר הרבה התרגשות
לכן. קודם יום בפתח־תיקווה, גנת־השבת

פרטית ידישת סוכנות

 שעבר, השבוע מימי באחד שעות, כמה במשך
 ההסתדרותית חברת־הביטוח עובדי ערכו

 יו״ר דרישות-שכר. רקע על עיצומים, ״הסנה״
 העניין את להסתיר התאמץ ועד-העובדים
 ניתן חשאי שבמאםק בהנחה מהתיקשורת,

פומבי. במאבק מאשר יותר הרבה להשיג

בצרות פרידמן
 של המישרדים מבניין לסלק מתכוון מרכז־הקבלנים מנכ״ל
 מישרדו את בתל־אביב, מיקווה־ישראל שברחוב המרכז,
 של הקורם הדובר היה פרידמן פרידמן. צבי של הפרטי
המרכז.

 מיוחד אישי כיועץ להתמנות פרידמן מתאמץ בינתיים
הקבלנים. נשיא שטרן, לדויד

ץ דבג״ יפנו כתבים
 נגד בעתירה לבג״ץ, לפנות מתכוונים בדרום כתבי־פלילים
 האוסר צו שהוציא בירון, יואב הבאר־שבעי שופט־השלוס

 החוק בילדה. מגונה במעשה חשוד של שמו פירסום את
 הפירסום כאשר רק כזה צו להוציא סמכות לשופט מעניק
 הקשיב השופט בביטחון־המדינה. או בקטין לפגוע עלול

 את והוציא ,8 בת קט־נה היא הקורבן כי הסניגור. לנימוקי
המבוקש. הצו

חרדית הפעם
 הדורשים הקולות גוברים באגודת־ישראל

בכנסת. האגודה נציגי שני את להחלין!
 והדבר אלמוניים, עסקנים הם ברשימה בתור הבאים שני

 הקמת תומכי בקרב העבודה, במיפלגת חששות מעורר
צרה. ממשלה

 כלל לדעת אין באגודה, רוטציה תהיה אכן אם
 והם החדשים, הח״כים של עמדותיהם יהיו מה

 חישוביו את לחלוטין לשבש עלולים
שחל. משה השר של הקואליציוניים

 תרם לא שמיר
לחיילי□

 נשות לקריאת נענה לא שמיר יצחק
 המסונפת — ישראלי■ חיילי אל״י(״אהבת

 למכירה הפין לתרום לאגודה־למען־החייל)
 כמלון החמישי ביום שתתקיים פומבית
 כלל ענה לא הוא בתל־אביב. ״הילטוך
 נשות־האגודה. של הטלפוניות .לקריאות
 ה- מן חלק תהווה הפומבית המכירה

גלי־צה״ל. במיסגרת שירותרום,
 שימעון הרצוג, חיים תרמו למכירה

 וייצמן עזר הילל, שלמה רבין, יצחק פרס,
 פנו לא בגין למנחם לוי. משה והרמטכ״ל,

 העובדה למרות השנה, האגודה נשות
רחבה. ביד תרם קודמות שבשנים

בשרון מתעניינים סינים
 העממית, סין של מישרד-החקלאות פקידי

 כי להם סיפרו מערביים, באנשי־עסקים שפגשו
 בנובמבר, בישראל, לבקר עומדים הם

 שר- כי כטוחים היו הסינים חקלאית. בתערוכה
 כי ואמרו שרון, אריאל עדיין הוא החקלאות

המפורסם. הגנראל את לפגוש ישמחו

בקיסר מורדים
 למזכ״ל אופוזיציה התעוררה שנים מזה לראשונה

 מבקרים בוועדה חברים המרכזת. הוועדה בתוך ההסתדרות
 בלומנטל נפתלי את למנות קיסר ישראל של החלטתו את

 הרשות כראש נאווי אליהו ואת ההסתדרות כמבקר
החדשה. השופטת

יוחזר לא שיין
 הרב את ארצה להחזיר שלא הוחלט בסוכנות

 בצפון שליחי־העליה מישלחת ראש שיין, חיים
 באשה, מגונה במעשה שהוחשד אמריקה,
בניו־יורק. התחתית ברכבת

במישרד־הביטחון
 מישרד־הביטחון התחיל האחרונים בימים
 הרישמיות הודעותיו את עצמאי באופן למפיץ

 הממשלתית, העיתונות לישכת לעיתונות.
 את להעביר היא גם ממשיכה תפקידה, שזהו
 כמערכות מתקבלת כך עצמן. הידיעות אותן

 פעמיים. כזאת הודעה כל העיתונים
 השר של יועצו הבר. איתן על מלגלגים במישרד״הביטחון

 סוכנות-ידיעות להקים מנסה הוא כי תיקשורת. לענייני
פרטית.

לחברים דואג רבץ
 את מינה כשר־הביטחון, בתפקידו רבץ, יצחק

 כיו״ר מט דני קיצוני הימני (במיל׳) האלון!
הנצחה. לאתרי המועצה

 ימינו ויד התיישבות לענייני רבין של עוזרו שבס, שימעון
 במועצה מישרד־הביטחון כנציג מונה העבודה. במיפלגת
ולבניה. לתיכנון הארצית

 בשד הקונגרס
וחצי שגה

 נובמבר הציוני: הקונגרס לכינוס המועד סופית נקבע
 את בו לכנס שניתן ביותר המאוחר התאריך זהו .1987

 בחוקת שינוי מחייב היה יותר מאוחר מועד הקונגרס.
הציונית. ההסתדרות

 בקהילות בחירות ייערכו לא הפעם שגם כנראה
 לפי ימונו משם והצירים בארצות־הברית,

מיפלגתי. מפתח

לנעליים ייכנס גביש
 טיבן על היטב לתהות מתכוון כור. מנכ״ל גביש, ישעיהו

 בתחום הם עיסקי״הנעליים גיבלי. בנימין של הנעליים של
גיבלי. מנהל שאותה בכור, קבוצת־המזון של אחריותה

בחקירה הדוקטורים
 מורים הדיר את חוקרת המישטרה

הפסי ואת הפאתולוגי, המכון מנהל רוגב,
 חוות■ בעניין סקלי אלכסנדר הדיר כיאטר
חשו הם ככיש־החון!. רציחות על הדעת

לחוק־העונשין. 117 סעין! על בעבירה דים
 על־ידי לבית־המישפט שהוגש הדוח,
 רב זעם עורר חליווה, שלמה של סניגוריו

 פירסם הדוח את ובפרקליטות. במישטרה
 כדי אותו שהכין גולדברג, עזרא לראשונה

ברנם. לעמום לעזור

בסלון משפדים
 הישראלי הלהיט להיות עומד חדש מכשיר

 בסלון. וירקות מיני-בשר לצליית מיתקן הבא:
״שיפודית״. שמו:

 מחשש גמורה, ובסודיות גדול במאמץ באמקור פותח הוא
העתקות.

בג־ונגל שרברבים
 מיסמך בקרוב יוגש הכנסת •טל הפנים לוועדת
 מחייבות ותקנות חקיקה לקבוע שיציע מפורט,
 את לבער כדי השרברבות, תיקוני בתחום
זה. בענן! השורר הג׳ונגל
 רק אינו הסיסמך, את המבינה זהב. ידי חברת של האינטרס
 יחוייבו אם במיקצוע. העוסקים רמת בהעלאת

 מיסי־אמת לשלם ייאלצו גם הם ברישוי, האינסטלטורים
ומופקרת. פרועה תחרות־מחירים לנהל יוכלו ולא

בתיאטרנן פנליטיקה
 של והתערבות לחצים מפני חשש קיים בתיאטרון־חיפה

האמנותי. בתיכנון פוליטיקאים
 את הכולל רוב מתגבש עיריית-חיפה במועצת

 המערך, מחברי וחלק הדתיים הליכוד, נציגי
 לגבי האמנותי החופש את להגביל המתכוון

חברתיים־פוליטיים. מסרים הצגת
 ״מעוז הפך חיפה שתיאטרון טוענים אלה פוליטיקאים

הישראלית." באמנות השמאל

שירים כותב ברנס
 בכתיבת אלה בימים עסוק ברנם עמום

 חוויותיו את המתאר אוטוביוגראפי, ספר
 ספר־שירה. גם ברנס כותב במקביל בכלא.

 קשיים כשל מתעככת הספרים הוצאת
 על ברנס נאבק שיחרורו מאז כספיים.

 הוא כן כמו חוזר. במישפט שמו טיהור
 אסירים לשיקום זמנו מירב את מקדיש

משוחררים.

 מופקננות לחמניות
בבירה

 המאפיות כי גילה ירושלים פועלי מועצת של סקר
 בצורה הלחמניות מחירי את מפקיעות נבירה והחנויות

 המחירים. על צו־הפיקוח את להפר מבלי מתוחכמת,
 גרם 60 בת לחמניה של מחירה כי קובע הצו
 אופים אינם היצרנים אך אגורות. 75 יהיה

 גרם 10 מוסיפיס אלא זה, במישקל כמעט
המחיר. את ומכפילים

נזיט; ו״יזדא כעריכת


