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 טמיר את חפים1ד
ללונדון

 לשמש שימשיך להבטיח הרוצים קימחי, דויד של ידידיו
 למצוא מנסים הרוטציה. אחרי גם מישרד־החוץ כמנכ״ל
 זה שתפקיד טמיר, לאברהם(״אברשה״) אחרות מישרות
בעבר. לו הובטח
 כשגריר טמיר את למנות הוא אחד רעיון

 במנכ״ל* למנותו הוא שני רעית בלונדון.
 שר שיהיה וייצמן, עזר את רק שישרת ,משותף
במישרד־החוץ. בלי־תיק
 בביטול הרעיונות על הגיבו וייצמן השר של בלישכתו

 קימחי מר ולא הממשלה, על״ידי מתמנים ״מנכ״לים גמור.
 להעולס וייצמז אמר אברשה,״ של עתידו את שיקבע הוא

הזה.

 יותפרט אחיות
לריאליות

 בילינסון, בבית־החולים לדיאליזה הנזקקים חולי־כליות,
 ולהביאו פרטיות אחיות לעצמם לארגן השבוע החליטו

השביתה. נמשכת עוד כל לבית־החולים.

 מיזרחי: האסיר
ב״הילטוך פרס

 יקבל שטה, בכלא אסיר מיזרחי, משה
 בתל• ״הילטון״ במלון חגיגי בטקס השבוע,

 הוא המצטיין. למיפעל הפרס את אביב,
 של מיפעל־הזיתים כנציג לבימה יעלה

 מזה עובד הוא שבו בית־השיטה, קיבוץ
 הטקס בקו־ייצור. כמנהל־עבודה זמן,

נשיא־המדינה. אשת בהשתתפות ייערך
 וחצי ארבע של עונש המרצה מיזרחי,

 מהכלא, בקרוב ישתחרר שנות־מאסר,
 השליש וביתרת שני־השלישים, בתום
במיפעל. לעבוד וימשיך בקיבוץ ישהה

יצביעו ליברלים

מרפ לעיסקי אייזנברג
 בישראל, מו״ם לעיסקי נכנס אייזנברג שאול
 החברה כמנהל בשם,.ח־מ*ד״. חברה והקים

 של הצבאי יועצם לשעבר תהילה, אילן התמנה
רבים. שדי־ביטחון

 השאר בין יישומי־לייזר. של בפרוייקטים תעסוק החברה
 תל' של הלב במכון מחקר מעבדות ותפעיל ברפואת
בנתל־שורק. הגרעיני ובכור בירושלים השומר,

 מיליון שלושה בחברה הושקעו כבר כה, עד
דולר.

 על לוחצים
הירושלמים

 עם המשבר בהחרפת מאיימים בירושלים מיפעלים בעלי
 רמי■ משלמים הם שלה לירושלים. הכלכלית החברה

 לתשלומים פיתרון השבוע עוד יימצא לא אם — חכירה
מהם. הנדרשים והמוגזמים, המוגדלים

 חדות ח׳׳כי על ללחוץ התחילו בעלי־המיפעלים
 מהכרעה להתחמק עוד יוכלו שלא הירושלמיים,

התעשיינים. לבין הממשלתית החברה בין
 הסובלים — התעשיינים וגם ליכודית, אחוזה היא החברה

 איזורי־תעשיה אל אותם לדחוק המכוונת המדיניות מן
הליכוד. תומכי ברובם הס — הכבושים בשטחים

פורשים פרקליטים
ברגליים?מרוצה הליכוד

מהשביתה
שביתת גרמה כה שעד מכד מרוצים בליכוד בכירים

 ואילו גור, מוטה לשר״הבריאות. רק פוליטי נזק האחיות ה
 בצל. להישאר הצליחו הליכוד של הכלכליים השרים

 עדי של לזכותו השאר, בין נרשם, ההישג
 בתי* אחיות של איש־יחסי׳־הציבור הלפרין,
 של ומקורבו מרכז־־חרות חבר הלפרין, החולים.

 כאשר שנים, שלוש לפני התפרסם מילוא, רוני
 מסע־ כמנהל מתפקידו אותו הדיח להט שלמה

 השמיע שהוא אחרי שלו, העירוני הבחירות
פרועים. גיזעניים ביטויים

 הוצע עליון שופט
היועץ לתפקיד

 הוצעה זמיר, יצחק של הדחתו אחרי
 גם השאר, בין המישפטי, היועץ מישרת

העליון. בית־המישפט משופטי לאחד
 פורשים מישפטיים יועצים הנוהג, על־פי
 ולפי בעליון, בשופטים בדרך־כלר מתמנים

 היתה זה, בלתי־רישמי מסלול־קידום
 בדרגה. בירידה לכאורה, כרוכה, ההצעה

 או עלבון בהצעה ראה לא השופט אולם
 עם התייעץ הוא להיפך. פחיתות־כבוד.

לטמפ מתאימה שהמישרה ואמר ידידים
 ירד ממושך שיקול אחרי ורק שלו, רמנט

הפרק. מעל העניין
לתפ המועמדים של הסופית הרשימה

 בן־דרור, מרדכי שמות: שלושה כללה קיד
 שלושתם — שטרוזמן ואורי חריש יוסף

בתל־אביב. המחוזי בית־המישפט שופטי

 - הספרדי התיקויי
לדולצץ

 אביו דויד של מיכתב-ההתפטרות בעיקבות
 שהגיע מיכתב — הציונית בהנהלה מחברותו

 לאריה זמנית, שלו, התיק עובר — בדואר
 המחלקה כראש דולצין ישמש כך דולצין.

 השמורה מישרה — ספרדיות לקהילות
 העולמית.- הספרדית לפדרציה

 מידע ועוד עוד הסוכנות למבקרת לזרום ממשיך בינתיים
 בפאריס. כנראה הנמצא אביו, של הסתבכויותיו על

 תלונות. הוגשו טרם למישטרה
הנציג כנראה יהיה המחלקה בראש אביו את שיירש מי

 ,בדריכות מחכים הליברלי המרכז למיפלגת המקורבים
 לכינוס יגיעו מועצת־המיפלגה חברי 500 מביו כמה לראות

 השבוע. שיתקיים זר* מוסד של הראשוו
 כבר המצטרפים מן רבים כי היא ההרגשה
 בגלל שנגרמה האכזבה אחרי ברגליים, הצביעו
 הוא והחשש בוועידת-הייסוד, הגדולה המהומה

 כחברי- שנבחרו רבים גם יש המסתלקים בין כי
מועצה.

בספק - מ! בחירת
החמישי ביום ידון המפד״ל של העליון בית-הדין

 של כהונתם כשרות נגד בעתירה השבוע
המיזרחי״. ב״בנק מהדירקטורים כמחצית

 . כי טוען מרחובות, ויינברגר חנניה חבר־המיפלגה העותר,
 הדיון המפד״ל. לחוקת בניגוד כדין, שלא מונו הדירקטורים

 דוח־ למסקנות הציפיה בשל חודשים, עשרה התעכב בעניין
 כמנכ׳׳ל מן משה בחירת לבין בינו ישיר קשר ואין בייסקי.
הבנק.

 על ההחלטה גם תיפסל העתירה, תתקבל אם אך
 שמונה אחר, מאן־דהוא כל או מן, של מינויו

 לתפקיד מועצת-המנחלים על*ידי באחרונה
בבנק.
 מטוהר־ סטיות על שונות תלונות גם יידונו היום באותו

 מרמת־ תלונה ביניהן לוועידה, הפנימיות בבחירות הבחירות
.4503 מס׳ בקלפי זיופים על גן

 מועצוז־הפועלים
הוועד נגד

 בחולת, תדיראן של והמערכות הקשר חטיבות עובדי ועד
 מועצת* של בניסיונותיה נאבק עובדים, 3800 המייצג

 שני תחתיו להקים להדיחו, בעיד ההסתדרותית הפועלים
ההנהלה. נאמני את לתוכם ולדחוף נפרדים, ועדים

 של לוועדת־הביקורת בתלונה פנה הוועד
 כי רבה, למבוכה שם וגרם ההסתדרות
המיפעל. של הבעלים בעצם, היא, ההסתדרות

 700 ביחד המייצגים ועדים, שני עוד יש בתדיראן־חולון
 מזימת־ את לסכל החליטו אלה ועדים נוספים. .עובדים
הגדול. הוועד עם מלא לאיחוד לפעול והתחילו הפיצול,

בכלא ב1ש אברעלי
 נמצא שוב שאהין עלי״) עבד-אל-עזיז(״אבו

בעמאן. הפעם: בבית-הסוהר.
ונחשב בישראל בבתי־הכלא שנים 17 שישב שאהין,

 בימים מאוד נחלשה מישרד-המישפטים צמרת
 שלושה החליטו שגה חצי לפני כבר האחרונים:

 משרות* לפרוש ביותר הבכירים מהסרקליטיס
 התבקשו הם פרטי. מישרד ולפתוח המדינה
 פורשים. הם וכעת הפגרה, עד לחכות

 וחיים גורני דניאלה יאראק, דנאטו — השלושה
בירושלים. מישרד במשותף פותחים — לירן

 מבוזים □1הכלב
שבר לא והמשיח
 מלוב־ הרבי שניאורסון, אברהם־מנדל

מת מדוע לחסידיו לאחרונה גילה ביץ,
והחתו הכלבים ריבוי מלך־המשיח: מהמה

בארץ. לים
 הנוהג על המשיח, של בשמו מתלונן, הרבי
 ריג- אליהן ולהתקשר חיות־מחמד לגדל
 שאפילו כך על זועם הוא ובייחוד שית,

 חודרות הדתית בעיתונות למדורי־הילדים
טמאות♦ חיות של תמונות לאחרונה

תמורה
בהולנד

 היהודית הקהילה של בעמדותיה תמורה של התחלה
 המכון על־ידי שאורגן סמינר. בעיקבות ניכרת בהולנד

 ,1982 מאז הפועל אירגון — יהודי־ג׳לסטיני לדיאלוג
 בהולנד. החיים והפלסטינים היהודים בקרב

 יהודים 40כ* השתתפו ימים, שלושה שנמשך בסמינר,
 אךאי־וה. של כתבת היתה המשתתפות אחת ופלסטינים.

 העיתון פירסם מכן לאחר בהולנד. העיקרי היהודי העיתון
 בעיתונות גם בסיקור זכה אשר הסמינר, על אוהדת כתבה

הכללית.

 מספח רובינשטיין
קלקיליה את
 הידנית הטלפונים מירכזת בוטלה שעבר בשבוע

 של הארצית לרשת חוברו באיזור והמנויים בקלקיליד״
 כפר־ של לאיזור־החיוג המנויים סופחו זו בהזדמנות בזק.
סבא.

 את זח בעניץ ממשיך רובינשטיין אמנץ
 אנשי- הקודמים, שרי־־התיקשוירת של המסורת
 את לישראל לספח מאמץ כל שעשו הליכוד,

 להרחיב מבלי וזאת — בגדה רשת-הטלפונים
שם. השרות את לשפר או התשתית את

5נוימן גיזדא בעריכת


