
 עם במשא־ומתן לסריצת־־דרך יגרום הבריאות
האחיות.

 בממשלה הצבעת־האמון לפני עוד השבוע, השני ביום
 משה שר־האוצר. עם ארוכה שיחה ארבלי קיימה החדשה,

 הצעות על לשוחח המשיכו השניים הכנסת. בבניין ניסים,
 שכל בעת במישכן־הנשיא. גם המשבר לפתרון מעשיות
 וחיכו הנשיא עם המסורתי לצילום הסתדרו השרים

לאולם. הרצוג חיים של לכניסתו

החוק על מלגלג כהנא
 חוש!? כך כדי ותוך בהסתה, ממשיך כהנא מאיר

גיזענית. הסתה נגד החוק של עליבותו את
 ■ הערבים לכל בדואר מיכתבים שישלח הודיע הוא השבוע
 על לחתימה הסתלקות בין הבחירה את להם ויציע בארץ,

 להתנכלותו. עצמם יחשפו הם — ולא ״כתב־שיעבוד׳׳,
 פשוט: הוא החדש החוק נגד הח״ב של הפטנט

 קיום בגדר שהוא מעשה על חל אינו החוק
 מיבתבי־ כי מסביר בהנא היהודי; הדתי הפולחן
 הגמרא, מן מעשיה על מסתמכים שלו האיום
 לתושבי דומות איגרות בדנון יהושע שלח לפיה

 על מבוסם זה ״מבצע לכן כיבושה; לפני הארץ,
מלגלג. הוא היהודית,״ וההלכה הפולחן

 אירעה במטוס כי שקבעה חיל־האוויר, חקירת מסקנות
 זרי־ את נטלו גם אבל בצפון, התלקחות מנעו תאונה,

 החייל עבאס, סעיד גלילי: צעיר של מראשו התהילה
ם טיל ירה אשר אל־ח׳ילווה, מעץ 19וד בן הפלסטיני  סא

 בן הוא לפגוע, שהצליח משוכנע והיה המטוס לעבר 7
ספוריה(ציפורי). מהכפר פליטים למישפחת

 הקפות־הנגד
גבול״ ..יש של
 הקו את מחדש לסמן עומדת גבול״ ״יש תנועת
 בשבת ייעשה הסימון לשער־הגיא. סמוך הירוק,

הקרובה.
 על הצהריים, לפני 1 נ מהשעה החל יתפרסו, התנועה אנשי

של לאורכו ירושלים־תל־אביב, לכביש הצופות הגבעות

ל1 ? □ י בי ס ת ח ו י כ ש ה ה ל א ו ש
 ולמחוק להשכיח מחפיר לנסיון שנים ארבע לפני ידו נתן לשלום, פרס־נובל חתן ויזל, אלי

הארמני. העם שואת את ההיסטוריה מן
 שואה טל בירושלים בינלאומי מדעי כינוס בהכנת 1982ב־ מעורבים שהיו חוקרים
 בכינוס. לחבל ניסה אשר מישרד־החוץ, עם פעולה שיתן כיצד היטב לו זוכרים ורצח־עם

 העם שואת על והרצאות דיונים שישה מסדר־היום למחוק מהמארגנים אז דרש מישרד־החוץ
 עד המתכחשת תורכיה, את יעליבו בירושלים, יתקיימו אם כאלה, שדיונים מחשש הארמני,

 מישרד־ פקידי פנו ללחצים, נכנסים אינם המארגנים כי כשהתברר לטבח. לאחריותה היום
 שנענו הראשונים בין היה ויזל הכינוס. את להחרים מהם וביקשו שונים למשתתפים החוץ

לבקשה.
 — מכובדת — הפוכה עמדה יש לפרס, כמועמד הוזכר שמו שגם מווינה, ויזנטל לשימעון

 של כנשיא־כבוד לשמש הסכים הוא חודשיים לפני אחרים. עמים שפקדו לשואות ביחס
 מחנות־ ניצולי לצוענים פיצויים תשלם מטרב־גרמניה שממשלת הדורשים הצוענים, אירגוני
יהודים. לניצולים משלמת שהיא כפי בדיוק המוות,

 בינלאומית ושדולה יחסי־ציבור של משומנת מערכת הפעיל לא כוויזל, שלא ויזנטל,
הפרס. להשגת

 ארנס: של תפקידו
התחיה את לחסום

 משה בידי להפקיד שמיר של התעקשותו מאחורי המור
 מברית־המועצות: בעליה הטיפול את ארנם

 לגייס התחיה של מהצלחתה מודאגים בליכוד
 והכוונה עולי־רוסיה, מבין רבים של אהדתם את
 מהליכוד הנהירה את לעצור ינסה שארנס היא

ימינה.
 קוממו ארנם של דרכו על העבודה שהציבה המיכשולים

 במאבק שהמדובר מפני דווקא הליכוד עסקני את כל־כו
 בץ ביחסים כביכול. נגיעה, כל לו ואין הימץ, בתוך כוחני

 שהליכוד חוששים זאת, לעומת בהעמדה, הגושים. שני
 אם מברית־המועצות, גדול יהודי הגירה בזרם כליל ישלוט
שם. השערים יפתחו וכאשר

רבץ את יפייסו כך
 יצחק בין הקלעים מאחורי שורר חריך מתח
אדרי. ורפי ברעם עוזי לבץ רבץ

 התפרץ שעבר, בשבוע הקואליציוני, המשבר של בשיאו
 קטנוניות, דרישות מעלים הם כי וטען השניים נגד רבין

האחדות. ממשלת. את לפוצץ במטרה
 מגידרה תצא המיפלגה שהנהגת צפוי כעת

 שאחד רבים סיכויים יש ולכן רבץ, את לפייס
 או נמיר אורה אמיר, ז׳ק — מחנהו מאנשי
כסגן־שר. ימונה — נחמיאם אהרון

 שער־הגיא של מתחנודהדלק — וחצי קילומטר בן קטע
לטרון. לכיוון

 את לחגוג נהוג שבו ביום שתתקיים הפעולה,
 מתנגדי של מישקל־נגד תהיה שימחת־־התורה,

 ותומכיהם המתנחלים שיערכו להקפות הכיבוש
בחברץ. יום באותו

בנגב גם רוקחים
 ייפתח בארץ, השני לרוקחות, חדש בית־גפר

״בן־גוריוד. באוניברסיטת בקרוב
 לראש ארבלי־אלמוזלינו שושנה נתנה זו ברוח הבטחה
זילברמן. משה באר־שבע, עיריית

 בץ ישראלים
לה־רוש? קורבנות

 הונאת־ברטיסי־ את החוקרים האך״בי־איי, אנשי
 בארצות־ לה־־רוש לינדון אנשי של האשראי
 תיירים גם היו הקורבנות בץ כי סבורים הברית,

ישראליים.
 על לעוט נהגו האמריקאי הפאשיסטי המנהיג של אנשיו

 בנמלי־תעופד״ בעיקר במקומות־ציבוריים, קורבנותיהם
 בחץ־־כלל ניתנו התרומות צדקה. למטרות תרומות ולבקש

 הנוכלים כי נתגלה כעת כרטיסי־אשראי. באמצעות
 התורמים על־ירי שסופקו בפרטי־הכרטיסים, השתמשו
אדיר. בקנודמידה להונאה התמימים,

 האחיות משבר
סיום לפני

בשרת• ארבלי־אלמוזלינו שושנה של מינויה

ברעננה פרץ שד
 וח״כ דימונה עיריית ראש בעבר שהיה פרץ. יצחק הח״כ

ברעננה. להתגורר עבר למעה־, שערק לפני הליכוד, מטעם

 הח״כ — למושבה המגיע זה שם הנושא השני הח'כ זהו
רעננה. של הראשי הרב הוא שר־הפניס, מש״״ס. פרס יצחק

 האיטלקי הקומוניסט
יביך

 הגדולה הקומוניסטית הסיעה יו״ר נפוליטנו, ג׳יורג׳יו
 הרצאה וישא בארץ הבא בשבוע יבקר האיטלקי, בפרלמנט

 עמדת הנושא: על בירושלים העברית באוניברסיטה
הישראלי־ערבי. לסיכסוך ביחס הקומוניסטים

אנשי־רק״ח. את יביכו עמדותיו

דממה
בצפון

 יקבלו שלא כמעט צרכני־התיקשורת
 המתרחש על סיקורים הקרובים בשבועות

 יהיו כתבי־הצפון רוב כי בצפון־הארץ,
בחופש.
 לצאת עומד הטלוויזיה, כתב עדן, מוטי

 יאיר עם ביחד בארצות־הברית, לטיול
 גבאי, יוסי ועם הטלוויזיה, צלם בר־כוכבא,

ב ״אן־בי־סי.״ האמריקאית הרשת צלם
 בדיוק הארץ ולאותה בדיוק הזמן אותו
 מהצפון המדווח הורוביץ, מנחם ייצא
 הורוביץ בארץ. אמצעי־התיקשורת לרוב
 ״קול־ כתב הכט, חיים לירח־דבש. יוצא

 ב־ תקופה באותה הוא גם יחיה ישראל״,
ארצות־הברית.

 בניו־יורק פגישה מתכננים החמישה
 גם יבוא שאליה פגישה בפילדלפיה, או

 הכתב שנים במשך שהיה המיזרחי, יורם
 העיתונים. רוב ושל הטלוויזיה של הגלילי

 ״הארץ״ עיתון כתב היום הוא המיזרחי
בקנדה.

 כבר בצפון, ״עתי״ם״ כתב חדד, שלמה
לאמ נסע לא הוא אך בחופשה. נמצא
ריקה.

ושימחה אור
במישטרה

 על מיוחד דגש באחרונה שמים שמח אור ישיבת מטיפי
 אנשי־מישטרה של וקבוצות השוטרים, בקרב הפעילות
בישיבה. לדרשות מאורגן באופן מגיעות

 ערבי רוב
הזיתים במועצת

 לזיתים ב״המועצה הציבור נציגי 20 מתוך 13
 שר- על־ידי לאחרונה שמונתה ולשמן־זיתים״,

 מגדלים הם ושר״התעשיה-והמיסחר, החקלאות
ערבים. ויצרנים

 של נציגים שני במועצה חברים נציגי־הציבור, מלבר
 היו״ר הוא ממישרד־החקלאות, בן־חיים, יצחק הממשלה.

 ותנאי״השיווק מיכסות־הייצור את קובעת המועצה שלה.
בענף.

 תנינים יצוא
רמורדתם

 בחוות-התנינים האוכלוסין התפוצצות
 האתר מנהלי את אילצה בחמת־גדר

 ולאחרונה לבעיה, דחוף פיתרון לחפש
 לארצות־ הצאצאים את לייצא התחילו
 תניני• של הראשון הדור בני הברית.
 מארצות-הברית. בעצמם הגיעו המקום

 במקום התאקלמו האמריקאיים הזוחלים
 בלבד האחרון ובשבוע מצויינת, בצורה

חדשים. תנינים 120 מביציהם בקעו
ב להיות יכול לבעיה אחר פיתרון

 מיסחרי שימוש לשם התנינים שחיטת
 שנתקבל לפני אולם ובבשרם. בעורותיהם

 האמריקאיים מהשילטונות רישיון־היצוא
 ארבעה הישראליים, המגדלים נאלצו

במ להתחייב רמת-הגולן, בדרום קיבוצים
 תיירות, לצורכי רק יהיה שהגידול פורש

 בחוות־תני־ תתחרה לא שחמת-גדר כדי
 כעת בארצות־הברית. תעשייתיות נים
 הזה המגביל הטעין? את לבטל ינסו הם

ברשיונם.

5נוימן ו״יזדא בעריכת


