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במחלוקת הצלחות
 להצלחות האבהות על מחלוקת צפויה למערך הליכוד בין

 עם המגעים שטר״הבוררות, על החתימה כמו הדיפלומטיות,
 וקמרון. פולין בולגריה. ברית־המועצות.

 קשריו את ידגישו ראש־הממשלה בלישכת
 במישרד- ואילו סרס, שימעון של הבינלאומיים

 האחרונים מסעותיו על פרטים יפרסמו החוץ
אפריקה. ביבשת קימחי, דויד המנכ״ל, של

בגניבה התנחלויות
 יצחק של בראשותו הממשלה, של הראשונים המעשים אחד

 פלס, עשהאל, חדשות: התנחלויות ארבע הקמת יהיה שמיר.
 בהסכם הוסכם הקמתן על והרר־ביתר. אבני״חפץ

 כה עד אולם התנחלויות, שש על דובר שבו הקואליציוני,
אדומים. ונאות מיגדלים רק הוקמו

 יוגנבו קיימות התנחלויות של..עיבוי״ במסווה
 ולרצועת-עזה ישובים, שיבעה עוד לפחות לגדה
אחד.

מעצרים
איידס לבדיקת

 בדיקות העורבים שילטונות־הבריאות,
 אנשים •טל בגופם נוגדני־איידס לגילוי

 נעזרים לאובלוסיות־םיבון, המשתייסים
 בלתי־שיגרתית: בשיטה גם כך לשם

מישטרתיים. מעצרים
 יודעים הנבדקים אין מהמיקרים בחלק

 בזמן הנעשית הבדיקה, משמעות את בלל
 הסיבה את יודע אינו מהם ואיש המעצר,

למעצר. האמיתית
 הרגילים ובזוגות, בנרקומנים המדובר

 ולמעצרי־ מישטרתיות להטרדות ממילא
 על קול־זעקה מקימים אינם ואשר שווא,

בלתי־מוצדקים. מעצרים
 הומו־ במו אחרות, אובלוסיות־סיבון

פעו משתפות המופיליה, וחולי סבסואלים
 ואת שילטונות־הבריאות, עם ברצון לה

לעצור. צורך אין עימן הנמנים

באופק ועידה אץ
 חושדים קצב משה של הבטחותיו למרות

 ואנשיו שמיר יצחק בי לוי דויד של במחנהו
 של השני מושבה מכינוס להשתמט ימשיכו

 הרוטציה. אחרי גם הוועידה,
 יוקדמו אם הצדדים: לשני הברור החשבון,
 ימונו חדש, מרכז שייבחר לפני עוד הבחירות

 המכהן הישן, המרכז על־ידי לכנסת המועמדים
 שעברו צירים גם חברים דטבו שנים, שבע כבר

 במיקרה לוי, של אנשיו סיכויי להתחיה. מזמן
קלושים. יהיו כזה,

פתוח הכל במפד״ד
 שבועות, שלושה בעוד המפד״ל, ועידת של השני במושב
 סיעת צירי מצד המר. זבולון על חריפה התקפה צפויה

 מישרת על להתמודד זכותו את לפסול ינסו הם למיפנה.
 עליו, גם חלות יגר״פריבס ועדת שמסקנות בנימוק שר,
בורג. יוסף על רק ולא
 צפויים מצ״ד, מסיעת שפירא, יוסף לשר־בלי־תיק, גם

 כדי להתפטר, ממנו ידרשו יריביו קשים. רגעים בוועידה
שיישב האיש מי להחליט הזכות את לצירים להעניק

 בממשלה. כיסאו על מטעמם
 מישרות שתי על תהיה ההתמודדות אכן אם

 אחד כי ספק כמעט אין מיניסטריאליות,
 המובילים, המועמדים מיזרחי. יהיה הנבחרים

בר הפרופסור המיזרחיים: מקרב זה, בשלב
 שאקי אבנר ועדת־יגח, חבר (עצמאי, אשה

 ביבי יגאל מצ״ד), של בעל־ברית (עצמאי,
דנינו(למיפנה). ומשה (למיפנה)

 מרתיחה ,.הסוכנות
האתיופים״ גב על

 כי הסוכנות את מאשים הסוציאליים העובדים איגוד
 נעשתה אתיופיה לעולי שרותיה את להפסיק החלטתה
קלים״. רווחים ״לצורך

סויסה עד התקפח־מחץ
 ומחוצה שרות־בתי־הסוהר בתוך סויסה, רפי של אויביו כל
 ארצה. שובו עם עליו להתקפת־מחץ מתכוננים לו,

 מתפקידו, סויסה את להדיח היא המטרה
 הנוקשה המישטר את לבתי־הסוהר ולהחזיר

 מדיניותו את שהנהיג לפני קיים שהיה
הליברלית.

בלבד לצפון קוד
 אחרונות הכנות עורכים ישראל בקול
הרא בשלב מקומיות. רשתות להפעלת

 לצפון- מיוחדים בשידורים יתחילו שון
 את יפסיקו בצפון המשדרים — הארץ

 אחת שעה במשך הכלליים השידורים
 שייוחדו תוכניות תחתם וישדרו ביום,

זה. לאיזור
 גם דומים שידורים יופעלו בעתיד
בארץ. אחרים לאיזורים

כביש יקבל גוש־אמונים
 אדמה דונאם 800 להפקיע מתכוון האזרחי המינהל

 כדי — ח׳דר בכפר חציים — בית־לחם בנפת חקלאית
 גוש־ לבין ושכונת־גילה ירושלים בין מהיר כביש לסלול
וחברון. עציון

 לגוש־אמונים, נצחון תהיה הצפויה ההפקעה
 מחנה את יעקוף אשר חדש, כביש שדרש

דהיישה. הפליטים

לזילברמן מתנת־נצחון
 כראש השבוע שנבחר זילברמן, משה של הראשון מעשהו
 העיריה של האדיר בגירעון טיפול יהיה באר־שבע. עיריית
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 פרטי את מעבדים וכבר מבחירתו, מרוצים במישרר־הפנים

הכספי: ההסדר
 אחרי החוב, מחצית את מייד תכסה הממשלה
 שמישרדים מכד נובע הגדול חלקו בי שהוברר

 בזמן. כספים לעיריה העבירו לא ממשלתיים
הסדר־פריסה. יהיה החוב יתרת לגבי

 אם לראות חיכו במישרד־הפנים כי כה, עד התעכב ההסדר
ואיתנה. יציבה קואליציה לקום תצליח בעיריה

 ממשיך לה־רוש
״לראיין״

 לינדון האמריקאי הפאשיסטי המנהיג של ביטאונו .£,1מ.
 כדי ישראליים, אישים עם ראיונות לפרסם ממשיך לה־רוש,
אנטי־שמי. שהוא הטענה את כביכול, להפריך,
 שלדיברי יעקובי, גד עם ״הראיון׳׳ סירסום אחרי

 עכשיו פירסם אחר, ממקור נלקח יעקובי
 מאיר אלוף־מישנה(מיל׳) עם ראיונות הביטאון

 — הירש זאב ועם ארצי יצחק הח״כ עם פעיל,
 קרן ויו״ר תל־אביב באוניברסיטת פרופסור
האמר. ארמאנד
יוגי. בחודש השבועון, לטענת התקיימו, הראיונות

 של סיפור שד
הופרך בהנא

 איש סבו, על מאלף סיפור כהנא מאיר ח״כ מספר בספריו
שהקרקעות טענו מכריו כל בחיפה. קרקעות לו שהיו צפת,

 אך לעצתם. שעה הוא למכרן. לו ויעצו חסרות־ערך, הן
 נמל־ מיתקני הוקמו אלה קרקעות שעל התברר לאחר־מכן

לעצות. להקשיב אסור כהנא: של המסקנה חיפה.
 שכל כהנא של קררבת־מישפחה גילתה השבוע
 לא כהנא של לסבו נברא. ולא היה לא הסיפור

______________כלשהן. קרקעות מעולם היו

הבחנת על פרץ
 הרבנים איגוד ״נשיא בתואר הנושא הכט, אברהם הרב

 הרבי של בשליחותו לארץ, במפתיע בא דאמריקה״,
מלובאביץ.

 מאורגן במסע לפתוח השליחות: מטרת
פרץ. יצחק שר-הפנים, של מעמדו לעירעור

הרעלה סכנת
הבשור בנחל

 גורמת ברמת־חובב באתר״הפסולת המתמשכת השערוריה
 לאפיקו משם להישפך ממשיכים רעילים ששפכים לכך
 אשר אשכול, האיזורית המועצה ראש הבשור. נחל של

 ראש־הממשלה, את חודשיים לפני כבר הזהיר צמבליסטה,
 מי־השתיה למאגר בקרוב לחדור עלולים הרעלים כי

מרמת־חובב. הרחק החוף, באיזור
הגיב. טרם פרם שימעון

מסודר אסקרוב
 כה עד שקיבל פרס, שימעון של יועציו מבין היחידי
 ברוך הוא למישרד־החוץ, בספטמבר יעבור כי הבטחה

אסקרוב.

לשקליזציה היענות
 אצל סוף־סוף. מסתמנת לסל, השקל הצמדת בעיקבות
 מחיר את לנקוב היענות חברות־תעופה, כמה של מנהלים

 סוכני־הנסיעות. של ישנה דרישה זוהי בשקלים. הכרטיסים
 שהתעקש חברות־התעופה, פאנל לה התנגד כה ועד

בדולריזציה. להמשיך
 אין שבה בעולם היחידה המדינה היא ישראל
הלאומי. במטבע במחירי-טיסה נוקבים

 בהרצל
סנדלים רוצים

 עומד בתל-אביב הרצל רחוב של הסוחרים ועד
 מיגרשי־ באיזור לפתוח בדרישה לעירית לפנות
 כחוק שלא החונים נגד ולהפעיל מסודרים, חניה

סנדלי־דנווד. את
 כי למסקנה הגיעו דעת־קהל, סקר שערכו הסוחרים.
 הדברים שני וכי שחשבו. כפי כלל, גרועה אינה תדמיתם
 והחזות קשיי־התניה הם לקונים המפריעים היחידים

הבניינים. של הירודה החיצונית

 מלובאביץ הרבי
שוע1 בעיקבות

 ביז באחרונה עוברת בסודי־סודות
 מנדל מנחם רבם, כי השמועה חב״ד חסידי

 מלובש ..עצמות אלא אינו שניאורסון,
בגון!״.

תג את מפרסמים אינם החב״דניקים
 שמן בתירוץ ברבים, המרעישה ליתם

 זאת לעשות הקדוש לרבם להניח הראוי
הא הסיבה יבחר. שהוא במועד בעצמו,
 המושגים באותם בדיוק לסודיות: מיתית
 הנוצרית התיאולוגיה מתייחסת עצמם

מנצרת. ישוע של לאישיותו
 נהנה מניו־יורק הקשיש שהרב נראה

 להרגיע כלל טורח אינו הוא מהשמועה.
התלהבותם. את ולרסן חסידיו את

 דתית תעמנלה
בתחנות?

 חברת עם הבאה לפשרה חותר פרוש מנחם ח״כ
 שטח־ את תקנה אגודת־ישראל מדיה״: ״פוסטר

 ותחת בירושלים, בתחנות־האוטובום הפירסום
 ותעמולה פרשת-השבוע בהן יוצגו הדוגמניות

אחרת. דתית


