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שלה ת הממ מ מ תע ש מ
 השורר השיעמום על השבוע התאוננו שרים

הממשלה. בישיבות
 המתגבשת הכלכלית, בתומית עסוקה כולה הארץ בעוד

 הראשון ביום הגיעו הבכירים, השרים בין פרטיות בשיחות
 זו היתד, שוליים. עניינים רק לשולחן־הממשלה השבוע
 מהרגיל, קצרה היתה שהישיבה ברציפות השלישית הפעם

ובלתי־רצינית.

 בתיאום נימרודי
פרס עם

 דויד ועם נימרודי יעקב עם הראיונות
 ששודרו האיראני, הקשר גיבורי קימחי,

 עם בתיאום נעשו בטלוויזיה, השבוע
סרס. שימעון

 שעבר, בשבוע ב״תשקיף־ שפורסם בפי
 שיפרסם פרם, על אדיר לחץ נימרודי הפעיל

 בגירסתו. יתמכו אשר רישמיות הבהרות
 לארץ, קימחי של שובו עד המתין פרם

 היו שבה התייעצות ערך ואז השבוע,
 וקימחי. נימרודי שווימר, אל נוכחים

 הודעה שימסור מפרס ביקשו השלושה
 הסכים זאת תחת סירב. הוא אך מוסמכת,

 עיתונאים יתדרכו מטעמו אנשים כי
הארבעה. של מאמונם הנהנים מקורבים,

 ביניהם עיתונאים, כמה היה. כך ואכן
 תידרוך קיבלו גורן, יגאל כתב־הטלוויזיה
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ד - התוכנית ? ש ע ס ש
 הסופיות שההחלטות הסיכויים וקטנים הולכים
השבוע: יתקבלו הכלכלית התוכנית בעניץ

 והתנגדות עמדתם, לגיבוש פסק־זמן, ידרשו שרי־המערך
 יותר רצינית היום נראית האוצר לתוכנית ההסתדרות

החלטות. לעכב היא גם ועלולה מתמיד

אפריקה את שבחו
 יחסיה את לחדש שהבטיחה — בטוגו התפנית

 לא — מהבטחתה בה נסוגה אך ישראל עם הדיפלומטיים
 בירושלים. התרגשות כל גרמה

 הקודם, המנכ״ל קימחי, דויד עזב שמאז מסתבר
 כלל שם מתעניינים אץ מישרד-החוץ, את

 מיחסים עוד איכפת לא ולאיש אפריקה, בענייני
 השחורה. ביבשת דיפלומטיים

 מדיניות באפריקה, מאמץ־החיזורים אבי היה קימחי
 הנסיעות אהבת הבולטות: חולשותיו שתי את ששירתה

ותאוות־החשאיות. שלו

ללב לקח לוי דויד
 של ממחנהו הקבלן־עסקן אפל, דודי של מעצרו

 לוי ומבוכה: דיכדוך לשר־השיבון גרם לוי, דויד
 לשוחח וסירב בלישבתו הסתגר פגישות, ביטל

מקורביו. עם
 להדביק מיהרו לאידו. ששמחו במצודת־זאב, לוי שיל יריביו
 צעירי של: (ראשי־תיבות ״דאש־צד״ל" חדש: כינוי לאפל
לוי). דויד

רוצה פרס גם
לעיריית שוב יפנו פרס שימעון •טל עוזריו

 לשר־החוץ להעניק בבקשה קריית־־שמונה,
העיר. של אזרחות־־בבוד

 ליצחק כזו אזרחות להעניק בקריית־שמונה הוחלט השבוע
 רבין, ישנים: פצעים פרס עוזרי אצל פתחה ההחלטה רביו.

 כראש־ממשלה. פרס. נכשל בו במקום הצליח כשר־ביטחון,
 נואשות פרם של אנשיו ניסו הרוטציה שלפני בשבועות

 כל אך הצפונית. מהעיר כלשהי רישמית הזמנה לו להשיג
נענו. לא לחציהם

ם בצד״ל  מקבלי
ם דולארי

 חייליו מיטכורות את לשלם צד׳ל החל באחרונה
אמריקאיים. בדולארים

 לבנוניות, בלירות שכרם את שכירי־החרב קיבלו כה עד
הלירה. של הקשה מהאינפלציה סבלו והכנסותיהם

 המיסים משלם בקופת מקורו השכר רוב
 במעברי־הגבול, מגביה מיעוטו הישראלי.

אחרות. ומסחיטות במעגן־נאקורה
דולר. 300־200 שכיר־חרב: של הממוצע שכרו

 יתן קצב
ה ש1לג סובסידי

 גוש* לאנשי הבטיח קצב, משה שר־־הרווחה,
 עובדי־הרווהה של מיססרם את להכפיל אמונים

 מבין יגוייסו העובדים בגדה. בהתנחלויות
עצמן. ההתנחלויות תושבי

ת הצרות קאיו  האמרי
גזית שר

 של בחבר־הנאמנים האמריקאיים הנציגים
 מנכ״ל גזית, שלמה (מיל׳) באלון! נזפו הסוכנות
האיראנית. בשערוריה חלקו על הסוכנות,

 בשבוע לארץ בא חבר־הנאמנים, יו״ר הופברגר, ג׳ראלד
 בפגישה, לשיחה. גדת את מייד אליו וזימן שעבר

 כי לגזית היו״ר הסביר בצהריים, השישי ביום שהתקיימה
 שמו שכן באמריקה, לאסיפות־מגבית עוד לנסוע יוכל לא

 ארצות־ של הקונגרס נגד רחבת־היקף בקנוניה נקשר
 שקשרו הפירסומים כי להגנתו, אמר גזית וחוקיה. הברית

 עבודתו שלפני לתקופה מתייחסים בעיסקת־הנשק שמו את
בסוכנות.
 לגזית השבוע הזכיח אחרים יהודיים־אמריקאיים מנהיגים

 למנותו שהציע פרס, שימעון של לרעיון התנגדו כי
 סיבת פרשת־פולארד. של בשיאה בוושינגטון, בשגריר

 מעניק היה כראש־אמ״ן גזית של עברו אז: ההתנגדות
 קן־מרגלים. של תדמית לשגרירות

 ..היית לגזית, נאמר שגריר,״ היום היית .,אילו
 ולהימלט מיזוודות לארוז השבוע צריך

מאמריקה!״

ת אוניברסיטה עברי
!בניריורק

 תארים ולהשיג ללמוד מעתה יוכלו ניו־יורק תושבי
 היטב יידעו אס די אנגלית: כלל לדעת מבלי אקדמיים

 על־ידי להם יסופק הזה המהפכני השרות עברית.
 לפתוח העומדת שברמת״אביב, הפתוחה האוניברסיטה

בניריורק. סניף

 איינשטיין אלברט
לנזפאיי מצטרף

 שאיש ומבלי מותו, אחרי רבות שנים
 איינשטיין אלברט צורף דעתו, את שאל

העבודה. מיסלגת של לשורותיה
 בחוברת־ מתנוסס איינשטיין של דיוקנו
 בארצות־ המופצת מיפלגתית, תעמולה

 להסתדרות הבחירות לקראת הברית
 הנרייטה של תצלומיהם לצד הציונית,

 ושימעון בן־גוריון דויד אבן, אבא סאלד,
 ״הצטרף הקורא: את מזמינה החוברת פרם.

 לתנועת אלה, דגולים אנשים כמו אתה, גם
הציונית!״ העבודה

 את לעורר הצליח בחוברת אחר חלק
 הציונית: בהנהלה חרות אנשי של זעמם

 מבטיחים באמריקה החדשים למצטרפים
 לך יעניק ירושלים, משחרר נרקיס, ״עוזי כי

 אישית!״ הקדשה בצירוף ישראל, דגל את
 של כבודו על להגן נזעקו החרותניקים

 ניסה לא איינשטיין של כבודו על הדגל.
איש. להגן

ש בדיחה:  נק
ם הדודארי  ו
ם הליברליי

 בחוגים לאחרונה שנפוצה בדיחת־זוועה
פוליטיים:

 שריר ואברהם ריבקה התייצבו מדוע
 הרוצח של להגנתו כל־כך נמרצת בצורה
 כאשר כזכור, נעצר, נקש נקש? ויליאם

 של מכוניתו את לשדוד בניסיון השתתף
במ ירושלים־יריחו. בכביש איש־כמורה,

 ישב הבדיחה, אומרת האמורה, כונית
 שחורים, דולארים לחו״ל שהעביר בלדר,
הליברלית. המיפלגה כספי אלא היו שלא

ז של המחלה ן1ס3ג
 כוכב■ ג־ונם, לי סובל לפירסומים, בניגוד

 ממחלת־ריאות תל-אביב, מכבי של הכדורסל
 מסוכנים. סיבוכים לגרום העלולה בלתי־שכיחה,

 במרכז בבית־חולים טיפול־חוץ מקבל הוא
הארץ.

בגץ:
טת ת שי שנו העק

 מחאות למרות לוותר. מוכן אינו בגץ בני
 בחרות, המחנות כל בין בפיוס הרוצים חבריו,

א שתן. אריאל את לבודד בניסיונו ימשיך ת
 אסכולות שתי בץ פילוג ליצור הצליח הוא בינתיים

 תחמושתו את מבזבז הוא כי טוענת האחת במצודת־זאב.
 השניה, עצמו; את אלא מבודד ואינו בלתי־יעילה בצורה

 שיטת־ את ירש הוא כי אומרת ותיקים, בגינולוגים של
 אחרי אחד, יום לקום יוכל ובזכותה אביו, של העקשנות

 ״אמרתי ולהכריז: למיפלגה, כלשהו נזק יגרום ששרון
לכס"

ש נגד לקט !!נק
 בקריאה פגה הציונית, העבודה תנועת יו״ר לקט, יחיאל
 תנקוט הציונית שההנהלה בתביעה דולצץ, לאריה דחופה
 לצרפת. נקש ויליאם של הסגרתו בעד חד־משמעית עמדה
 יגרום בפלילים שהסתבך ליהודי חסות ״מתן

 היהודים בעיני ישראל של בתדמיתה לשחיקה
לקט. קובע בפוטנציה,״ והעולים בעולם

ש שימו  בית־
בבל״ל דה־לוכס

 מהאווירה מתרגשים אין בל״ל בצמרת
 משכורותיהם סביב העויינת הציבורית

 גם לבן בבנק. הבכירים של ותנאי־העסקתם
 בהוצאה לפגם טעם ראה לא מהם איש

 בתי־שימוש לבניית שהוקדשה הענקית,
 ההנהלה בניין של ד׳ בקומה מפוארים

בתל־אביב. הלוי יהודה ברחוב המרכזית,
 בחדרי־ שמאסו אניני־הנפש, המנהלים

 כללי, שיפוץ הזמינו השיגרתיים, השרותים
 בצבע האסלות הבא: המיפרט לפי

 הריצפה שחור, משיש הכיורים שמפניה,
 ציפוי־ ,בורדו בצבע מאריחי־קרמיקה

אפורה. קרמיקה מאריחי הקירות

מרנן ברי המיזרון
 מיזרן לרכוש הצרכנים את שהזמינו מודעות־ענק,

 לכל מתנה מבטיחות המודעות כמטעות. התגלו אמריקאי,
 המנסים הקונים, מפואר. במלון זוגי סוף־שבוע מיזרן: רוכש

 בתי־המלון בכל בהתחמקויות נתקלים ההבטחה, את לממש
 החברה. על־ידי להם המוצעים

 מחיר שקלים. 30 לקונים להחזיר מוכנה חברת־המיזרנים
 בן במלון סוף־השבוע של ממחירו בהרבה פחות שהוא

כוכבים. חמישה

המנב״ר? נעלם דאן
 נעלם ופיתוח שיכון חברת על־ידי המודרכים בפירסומים

שטנר. שלמה המנכ״ל, של שמו לאחרונה
 דויד הידר, של שמם מובלט המנב״ל, במקום

שטייניץ. רוני והסמנכ״ל, מור,


