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שמיר־דוי הסכם
 על סוסית להסכים עומדים לוי ודויד שמיר יצחק

 שבועות ועידת־דורדת, של מחדש כינוסה
 בצורה הפעם שתתקיים הרוטציה* אחרי ססוריס
 יכיר לוי ההסכם: עיקרי ושקטה. עניינית

 עמדות־ יקבל ובתמורה שמיד, של במנהיגותו
 המספידים הירושה. את לו שיבטיחו כוח

 לד, של בעל־בריתו שרון, אריאל יהיו זה מהסכם
 שיידחקו שמיר, של ממחנהו ארנם, ומשה

-הצידה.
 הם בגין. ובני מרידוד ח מנהלים שמיר מטעם המגעים את
 שארנם כך על השמועות בעיקבות ההסכם, את שיזמו גם

 הם להנהגה דרכו שאת — שרון עם פרטיים מגעים מקיים
מחיר. בכל לחסום מתכוונים

ועדה ידרשו ב1ש1
 ״שרינו' בישיבת השבוע, לחדש החליטו המערך משרי כמה

 ממלכתית ועדת־תקירה להקמת הדרישה את הקרובה,
 המישמרה שחקירת אחרי הנימוק: .300קו־ אירועי לבירור
 ביו להכריע חריש יוסף גם יוכל לא סתום, למבוי הגיעה

שלום. ואברהם שמיר יצחק של הסותרות גירסותיהם

במירוץ ניצח פרס
 סרכדשוורדנאדזה: פגישת של הקלעים מאחורי
 בין חשאי מירוץ התנהל שלם שבוע במשך

 חברו את יקדים מי שמיר ויצחק סרס שימעון
הסובייטי. שר-החוץ עם וייפגש

 רוזן מאיר השגרירים ניהלו שמיר מטעם המגעים את
 ניטראליים. במתווכים נעזר פרס נתניהו. ובנימין
 בפגישות עצמו את לפצות מתכווץ שמיר

 מדינות ראשי עם במרכז־האר׳ם ראוותניות
אמריקאיות.

 ב:1ש אישר רבין
באברגידאל חושדים

 הממשלה בישיבת השרים, אחד של לשאלתו
 לטבח האחראי מי כבר ידוע האם השבוע,
 קצה- .,יש רבין: יצחק ענה באיסטנבול, שנערך

לאבו־נידאל.״ המוביל חוט

 חבריו סבורים גור, מרדכי של הבוטחות הכרזותיו למרות
 לכן הממשלה. מן להתפטר אלא אפשרות לו תהיה לא כי
 חוץ־ממשלתי. תפקיד למענו לחפש התחילו כבר הם

 לו מציע חברת־העובדים, מזכיר רוזליו, דני
 של במקומו הכלכלי, כוז־דהמשימה את לנהל
לפרוש. העומד צור, צבי

 בצור: ישראלית
לשידור לא

 ישראל״ ״קול של האנגלית המחלקה
 של דיווחה את לשדר השבוע סירבה
לצור. וחדרה שהסתכנה המחלקה, כתבת

 זר, בדרכון המחזיקה העיתונאית,
 בדרום- לרצועת־הביטחון השבוע נכנסה
 לעיר ונכנסה צפונה דרכה עברה לבנון,
 במפיבת־העיתונאים התייצבה שם צור.

 אגלונד, גוסטב יוניפי״ל, מפקד שערכו
 לקראת דאוד. דאוד באיזור, ״אמל״ ומפקד

 לפתע זוהתה היא מסיבת־העיתונאים סוף
 שהתפרץ ״אמל״, מפקד של עוזרו על־ידי
• שלה. המיקרופון את וניתק כנגדה

הצי היא לארץ, העיתונאית כשחזרה
 על כתבה לשדר במקום־עבודתה עה

 ממנה התעלמו משום־מה אך האירוע,
 מסרה היא המעשה: סוף לקבלה. וסירבו

 אבי הכתב לידי שברשותה הקלטת את
די בעברית ב״קול־ישראל״ ששידר זוהר,

 שנערכה מסיבת־העיתונאים על מלא ווח
 מיקצועי בהישג בכך וזכה עויין, בשטח

לציון. ראוי

פאראזיטים תופס טוניק
 מבקר־המדינה, של בנו טוניק, יגאל המהנדס

 באיתור בזיהוי, שתתמדזה חברה הקים
 כלומד, - סאראזיטיים ציתותים של ובניטדול

 טלפוניות בהאזנות גם המדובר בלתי-חוקיים.
לייזר. בהאזנות וגם

 הלובאוויצר
מתפקד לא

 כי אומרות, בבני־ברק אברכים בקרב שמועות
 שניאורסון מלובאוויץ״) מנחם־מנדל(״הרבי

מתפקד. אינו

עז במקום צחי ס
 אחרי ראש־הממשלר״ למישרר זאת, ככל יצטרף, הנגבי צחי

 של לישכתו כראש לשמש לו הוצע באחרונה הרוטציה:
 שימעון את המשמש אפלבאום, בועז של במקומו שמיר,
פרס.

במפד״ל ת1־1ו־1מ נוטים
 עתידה זו שאלה מיפלגתי? במוסד נשים של שיתופן למנוע ישראלי שאול הרב יצליח האם
המפד״ל. את בקרוב להסעיר

 רעיוני- גוף להקים המיפלגה על כי שקבעה ועדת־השיקום, של בהחלטה הפרשה של ראשיתה
 בראש ובכנסת. בממשלה נציגיה ואת המיפלגה את וינחה אידיאולוגיות בשאלות ידון אשר תורני,

 של שמותיהן עלו כה עד העליון. הרבני בית-הדין חבר ישראלי, הרב יעמוד נקבע, כך המועצה,
 הסיבה התאמה״. ״חוסר של בטענה נפסלו, כולן אולם למועצה, להצטרף כמועמדות נשים חמש

 יסכים לא כי הודיע ישראלי הרב לאוזן: מפה רק המיפלגה במיסדרונות נמסרה לפסילתן האמיתית
נשים. עם בצוותא לשבת אופן בשום

 הסולד הרב את לרצות וגם השערוריה את להשתיק מייד ניסו אמונה״ ״נשות תנועת עסקניות
 ישראלי של עקשנותו אידיאולוגית. עזרת-נשים מעין מקביל, נשי גוף להקים הציעו לכן מנשים.

 שיוויון הדורשות הדתי, הקיבוץ חברות בקרב כעם עוררו ״אמונה״ של הרופסת והתנהגותה
למאבק. ויצאו הדתי בקיבוץ הגברים את לצידן לגייס הצליחו אלה במיפלגה.
 מאמרים פירסמו בוועידה, בצירות שימשו אשר נשים, כששתי החוצה, הוויכוח פרין השבוע

 הבעיה מקור כי קובעת עץ־צורים, מקיבוץ אילן, טובה ״עמודים״. הדתי, הקיבוץ בביטאון חריפים
 ארץ־ישראל־ אנשי עם הרבני־ישיבתי המימסד בין הברית הקנאי, הימני הקו ב״ניצחון הוא

 במיפלגה להנהיג ישראלי הרב יצליח אם שואלת טירת־צבי, מקיבוץ חורין, וחווה השלמה״,
נשים. נגד מיהודים״) ״יודן־ריץ״(״נקיה של מדיניות

 את לשכור שוקלת וןרואי-החשב לישכת
 להיאבק בדי ליחסי־ציבור, מישרד של שדותיו
 החברות. לכל אחידה שנת־מס בהנהגת
 ראיית־ מיקצוע את תהפוך אחידה שנת־מס לטענתם,
 יתקשו הם ינואר לקראת — עונתי למיקצוע החשבון
 מחוסרי־עבודה. יהיו חס אתרים ובחודשים בעומס, לעמוד

 מאפשר הנוכחי המצב בי טוען לעומתם, מס־ההכנסה,
 השנתי הדרח תאריכי לפי לחברו־* מחברה חוחים לגלגל
מם־אמת. מתשלום להתחמק ובכך שלהן,

אלחוט״□ כתבים
 את לצייד השבוע התחילה ידיעות־אחרונות מערכת

 לנשיאה גם אלחוטיים, במכשירי־קשר שלה כתבי־השטח
 להם להעביר לאתרם, יהיה ניתן בך למכונית. וגם ביד

ביממה. שעות 24 עימם ולשוחח הודעות
כתבי* רק כאלה במכשירים השתמשו כה עד

החוץ.

בפאקולטה מתיחות
למישפטים

 בתל־ למישפטים בפאקולסה שבוע מזה שוררת מתיחות
 בפאקולמה. עוזרת־לראעדמינהל של מינויה סביב אביב,

 זה תפקיד על במיכרז שכשלו מועמדים
 בטענה המינוי, על לערער מתכוונים

יותר. טובים היו שכישוריהם

 להיות רוצה מי
משתיל?

כי רופאים מחפש מישרד־הבריאות
 בניתוחי גבוהה מיומנות בעלי רורגיים,
חד במחלקות לעבוד שיסכימו כלי-דם,

 רופאים כמעט אין להשתלת־כליות. שות
 של פתיחתן נמנעת ולבן להצעה, הנענים
כאלה. מחלקות

 ב״הדסה רק זה מסוג מחלקות יש כה עד
 עומדת ב״רמב״ם״ וב״בילינסוך. עידכרם״
 הד״ר בהנהלת בקרוב, בזו מחלקה להיפתח

 ב״שיבא״ המקבילה והמחלקה קם, יגאל
 נחטפו שבו הסיכסוך מאז משותקת
לניתוח. ממתין החולה בעוד הכליות,

 לשדה־ להיכנם מוכנים אינם הרופאים
 של הלקוי האירגון בגלל זה, מוקשים

 חייב המשתיל הצוות בארץ: ההשתלות
הא במחלקות מודיעץ של רשת לפרוש
 הכליות את בזמן לגלות כדי חרות,

 יחסים לקיים עליו כך ולשם הזמינות,
 טובות; מהם ולבקש הקולגים עם טובים

 את לבקש האחריות עליו מוטלת אחר־כך
 זה גם והוא הנפטר; מישפחת בני רשות
הכליות. את הקוצר

 בין אלה תפקידים מתחלקים בחו״ל
 רפואיים צוותים שני צוותים: שלושה

 פסיכולוגים וצוות והשותלים) (הקוצרים
הנפטר). למישפחת (הפונים

 השלם כל בלשי
לירושלים

 מומחי־ אנשי־־ביטחון, בלשים, מאלף יותר
 רחבי מכל יבואו חבדות־־שמירה ונציגי אבטחה
 בספטמבר שייערך בינלאומי, לקונגרס העולם
בירושלים. 1987

 השבוע, נתקבלה בירושלים הכינוס *ז לקיים ההחלטה
 נערך אשר הבלשים, אירגון של העולמית ההנהלה במושב

 של הישראלית האגודה ידר שרמייסטר, קדיש בסינגפור.
 חבר שהוא השמירה, חברת ומנכ׳ל חברות־האבטחה

 למצוא קל יהיה בארץ כי חבריו את שיכנע ההנהלה,
 לפני להרצות שיבואו ומהמישמרד* מהאקדמיה ־מומחים

המתכנסים.
 אבטחה ההרצאות: במרכז שיעמוד הנושא

עירונית. גרילה מפני

שתלמת הבצורת מ
 מכניסה ארצות-הברית של רבים בחלקים השוררת הבצורת

 יצרני של בייצוא ניכר גידול חל לאוצר: רבים דולארים
בארץ. ציוד״השקיה

נזיע; גיזדא בעריכת




