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ו״צמן של עתידו
 התקיימו וייצמן, עזר של לחציו בעיקבות
 שמיר, ויצחק סרס שימעון בין מגעים באחרונה

 באזרחים למיסוד חיחידה עתיד בעניין
הערביים.

 ייהנה הרוטציה אחרי שגם להבטיח מנסה סרס
ממ במישרד־ראש־הממשלה, שר שהוא וייצמן.

בידו. דרום המצויות הסמכויות לוא
 בנימין גס כי הבטחה השאר, בין בתמורה, ידרוש שמיר

 של יועצו והיום לענייני־ערביס היועץ לשעבר גור־אריה.
החדשה. ממישרתו להיפרד ייאלץ לא שר־החוץ,

לליכוד בר־מיצווה
אל להוציא מתכוונים פרטיים מו״לים

 13 לקראת שמו, הליכוד״ ״ספר מיוחד, בום
 של טכסטים מלבד הליכוד. להקמת שנים

 והליברלים, חרות מוותיקי וברכות עסקנים
ל שיכניסו רבות, מודעות באלבום יהיו

רב. כסף יזמים
 לפני כזה, אלבום להסיק קודמת יוזמה

הו התמוטטה כאשר גוועה שנים, שלוש
ש שין■!, יהודה המו״ל של ״רביבים״ צאת
אלבום־עשור. להוציא אז ניסה

ב״אגד׳
ביטחי! רוצים

 דיון לאחרונה נעיד אגד קואופרטיב במזכירות
 והבדים, שבירים הנהגים, חדשה: בתופעה

 מסוכנים באמורים מנסיעות מתחמקים
הכבושים. בשטחים

 לסגן- זה בעניין סנה לוין, שלמה המזכירות, יו״ר
 אשר שנהגים בבקשה דקל, מיכאל שר-הביטחון

 מישרד• לטיפול יועברו בסעולות־איבה ייפגעו
צבאי. שרות במהלך נפגעו באילו הביטחון,

מורדים מפ״ם צעירי
 ההנהגה את להפתיע עומד מפ״ס של הצעיר הדור

 שיתקבלו החלטות בשורת המיפלגד״ של הקשישה
 בחיפה: במאי באחד תתקיים אשר במועצתיהדור־הצעיר,

 הצעירים ידרשו — לשלום המאבק בתחום
 אשץ!ן עם ישיר תנהלמשא־ומתן שישראל

 את לפרק ידרשו — המעמדי המאבק בתחום
בהסתדרות. המערך

 הוועדה את לבטל ידרשו — מיפלגתי הפנים בתחום
למיניהם. השיריוניס ואת הפרסונאלית

לכבוד חינמונים
,הארץ׳

 בשני השבוע זכו ורחובות נס־ציונה ראשון־לציון. תושבי
 בנוסף וזאת מהודרת. בצורה המעוצבים חדשים. חינמונים

 באיזור. המופצים ותיקים, חינמונים לשני
 מי ביניהם מתחרים הממיט כי היא הסברה

 מקומית עיתונות חשת על-ידי להיקנות ייזבח
 ל׳חארץ־ זה באמור קבוצת,האריך. של בע־מ,״

משלו. חינמון עדיין אץ

_ן

״שחף״? תתעופף הא□
 לחדש אס במינהל-התעומה יוחלט הבא בשבוט

 חברת,שחוק; של הזמני רשיון־חהסעלה את
לאילת. מתל־אביב סדירות טיסות לקיים הרוצה

 המטוס כי להוכיח יצטרך שחף. של הבעלים הודי, יוסי
 18 נעל בראזיל, מתוצרת כנדרטה — שברשותו היחיד

 יהיה זאת מלבד טכנית. מבחינה תקיז הוא — מושבים
 על שמערימים אחרים, מיכשולים על גם להתגבר עליו
מתחריו. דרכו

רעננה נוסח תרומה
 בסנין! בפרשת-השחיתות חדשה התפתחות

 הגיע המישטרה לידי ברעננה: ■בונה״״סרמ-ג
 דורון, שימעון ביקש יטבו ,1980 משנת מיפמך.

 ש״סולל* במיטבה, מועצת-הפועליב מזהיר אז
 למועדון דולר 3500 של סכום תתרום בונה״

הפועל. אגודת של המקומי הספורט
 בעלי אירגון של המנהלים משני אחד גם אז היה דורון

 ונגד סולל־בונה מד למירמה חשדות נתגלו שבו מלאכה,
מינהל־מקרקעי־ישראל.

אצר חשבו? רואים
השבן

 הקל העונש על בעם שורר רואי־החשבון בקרב
 להתקבל שביקשו מועמדים, שני על שהוטל

 בבחינת־ מעתיקים כשהם ונתפסו למיקצוע.
 כי הוא החשש חוזרת. טחינה העונש: הקבלה.
 האמון את לערער עלולים לו ודומים זה מיקרה

ברואי-החשבון.
 צריכים השניים כי זאת. לעומת טוענים המיקצוע ליצני

 שרואי־חשבון במקום הצליחו שהרי אוטומאטית, להתקבל
 שלפניהם, הנתונים את רק לא ראו הם בו: נכשלים רבים
שכניהם. של החשבון את גם אלא

מגסי־הגכסים:
חודש עוד

 עורכי־דין יוכלו שכו האחרון המועד יהיה במאי ודסז
 הכשירים ב״רשימח להיכלל נקשה להגיש ורואי־־חשבון

ומפרקים". ככונסי״נכסים למינוי

 ומקבלים מפטרים
הלוואה

 למאבק בתק״ם שהוקם מיוחד, צוות
 כה עד הצליח בקיבוצים, השכירה בעבודה

 פועלי בעיקר עובדים, 168 לפיטורי להביא
משקים. בשמונה תעשיה,

 (״דייוויס״) דויד של בראשותו הצוות,
המח קרן מפעיל יוטבתה, מקיבוץ אלעד,

המיוע המפטרים, למשקים הלוואות לקת
 ההלוואות לעובדים. פיצויים לתשלום דות

ונוש למדד צמודות — נוחים בתנאים הן
 שנים. לארבע ,1ס/0 של שנתית ריבית אות

קי שמשלמים מקנסות הן הקרן הכנסות
שכירים. המעסיקים בוצים

לוהטים צעצועים
 אלה. בימים מתלהט בשוק״הצעצועים השליטה על המאבק

 חמורים, בקשיים נמצאת רשתוודחחנויות מארבע אחת
 עומדת מידית נשמטת הבכורה ני המרגישה אחרת, ורשת
יקרה. במיתקפת״פירסוס לצאת

מזון
מישטרתי בטעם
 באחרונה הונהגו המישטרה יחידות של בחררי־האוכל

 שבמיסגדתו עצמי. משרות נהנים הסועדים אחדים: שינויים
 האהובים הסלטים סוגי את לעצמם לבחור יכולים הס

עליהם.
 המזץ באיכות נוספים שיפורים לעודד כדי

 הטבח תואר על תחרות גם תתקיים ובהגשתו,
המצטיין.

בתשדירי־ שביט ציפי
שרות

 טלוויזיוניים נתשדיריישרות תופיע שביט ציפי השחקנית
 נגני־התערוכה שייפתח ומעונו, אדם יריד לקראת
תחנות־אוטונוסים. על גם יופיע קלסתרה הבא. בחודש

בטלוויזיה! לחמניה
ש הטלוויזיה, על זועמים דתיים חוגים
 תשדיר־שרות פסח בחול־המועד הקרינה

 נוגס שחקן נראה שבו מיפעל-הפיס,ה של
בלחמניה. להנאתו

 השבוע שהזדעזעו דתיים, פוליטיקאים
 בליל־שבת, קלועה חלה של מהופעתה גם

 שר־החינוך. אצל כך על להתלונן עומדים
 דינו אס שוקלים עדיין הראשית ברבנות

ממש. חמץ של כדינו מראה־חמץ של

ועדת מציע רז
 במנכ׳־ל.מרכז וחצי שנה זה המשמש ת, נחום

 הציע תפקידו, את לסיים והעומד הירידים״
 מיוחדת, ועדה להקים לדירקטוריוךהחברה

 המנב״ל לבחירת המתאימה הדרך את שתקבע
הבא.

 כתל־ אחרות עירוניות חברות שתי של מנכ״ל שהוא ת,
ס והובא מעולת כמינהלו ידוע אביב. מר  כדי הירידים ל

סדר. שם להשליט

נוזלית אופנה
 מתכוונים ליקוויד(,נוזל״) התל״אביבי הדיסקוטק בעלי

 מועדוני שם את שיישא נית״אופגה לפתוח
 את ישכרו אופנאי, נסיו! חסרי שהם השותפים, שלושת

ידועים. מעצבים של שרותיהם

לדרך יזצאת נעמת
 יהודית־ערבית, צעדה נעמת יוזמת הקרובה בשבת

 לואדי־ערה. סמוך ובני״מישפחותיהן, פעילות בהשתתפות
 בכפר* ותעבור מצומת־ברקאי. כבוקר 7ב־ תצא הצעדה

קרע.

ליצואני ביטוודשעו־
יהלזמים

 יצרני-ד,יד,לומים מביטוודשער. ייהנו יצואני־היהלומים גם
 10 מתוך 20,*׳זד״ לצורך לרשותם, להעמיד הסכימו
 הממשלה. למענם שמשריינת הדולארים מיליוני

 יתחלק• חסכונו את הממשלה תגדיל אם
חצי־בחצי. הנדסה בסכום והיצרנים היצואנים

שם לטוס באן, לקנזת
 בארץ למכור עומדת באדצות-הברית חברודתעופה

 האגרסיביות יוזמותיה פנים־אמריקאיות, לטיסות כרטיסים
 השמיני למקום באחרונה שטיפסה נורדווסט. החברה, של

 הטראנס־ המובילים את מדאיגות בארצות־הברית.
המסורתיים. אטלנטייס

לעיתונאים מתנה
 למכוניות השבוע נערכה תיפקודי־מנוע של בדיקת־הינם
 המתנה את סוקולוב. בית של במיגרש־חחניה העיתונאים

 יחסי־הציבור מסע פתיחת עם מיסחרית. חברה העניקה
מייבאת. היא אותו משוכלל. דיאגנוזה למכשיר שלד,

בסתימה נתקע צפיר
״האינ הישראלי הסרט צילומי הופסקו
 אחרי צפיר, טוביה של בכיכובו סטלטור״,
 הסיבה עבודה. של שלם חודש בו שהושקע

 מל המממנים, בין סיבסוכים המשוערת:
גרדסמן. צבי ועורך־הדין הקייני נתן רוזן,

נדיטן גיורא בעריבת


