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שלד הסכם יש
 הבנה הושגה והמערך הליכוד ראשי בץ חשאיות בשיחות

 הצפוי ההסכם, תמצית וזו שלל־המינויים. חלוקת על
. בקרוב
 האחריות את יקבל ארנם משה השר

 ברית־המועצות. יהודי על המיניסטריאלית
 מבקר־ מישרות את המערך יקבל בתמורה
 בוושינגטון. והשגריר המדינה

 של הדחתו את גם בהסכם לכלול לוחצים נערי־שמיר
 כדי הממשלתית. העיתונות לישכת מנהל פלג, ישראל
אחימאיר. יוסי את תחתיו למנות

חת נפל כך
 ניסים משה שמיד, יצחק של משותפת החלטה
 בידר חת מאיר הד״ר את למנות דולצין, ואריה

 ברגע סוכלה בל׳׳ל, של המנהלים מועצת
תיכון. ח הוז־כ על־ידי האחרון

 ביום הדבר נודע הכנסת. של הכספים חבר־ועדת לתיכון,
 לשר־האוצר, לטלפן מיהר היסס. לא הוא בערב. הרביעי
 ״אם ואיים: ערב, באותו שהתקיים הכדורסל מישחק במהלך
 נפגעי לכל ואקרא חת, נגד אישית אפגין המינוי. יתבצע

 התכוון תיכון להפגנה:" אליי להצטרף מפולת־המניות
בוויסות־המניות. חת הד־ר של לחלקו
 ואחרי ולדולצין, לשמיר המסר את העביר ניסים
 את וביטלה השלישיה נרתעה קצר שיקול

החלטתה.

פולניים יחסים שד
 הייצוא״, לפיתות ״הבנק חדש, בנק החודש הוקם בוורשה
 בסחר טיפול יהיה והמוצהריס העיקריים מתפקידיו שאחד

ישראל. עם
 זהו כי משוכנעים הפולנית בבירה דיפלומטים

 עם מלאים יחסים כינון מאוד המקרב צעד
ישראל.

לחר״פ תרמה גימאייל
 דולר אלפיים תרמה לבנון. נשיא ג׳ימאייל, אמין של אחותו

 מחיל־הרפואה קצין בידי המנוהל במרג׳־עיון, לבית־החולים
צה״ל. של

הישואלית המועצה
שלום למען

ישואלי־פלסטיני
 אבנרי אורי של סיפרו הופעת לרגל
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7 *£א4¥£( 9 )1¥ ££1£,<£א £ \

ואש״ף ישראל בי! מיפגשים

קראעי איברהים
״ניו־אוטלוק״) (עורךר1ש חיי□
 הקטן), (באולם בצוותא יתקיים הדיון
 ביום בתל־אביב, 30 איבן־גבירול ברחי

18.00 בשעה ,1987 בינואר 22 החמישי

 מאמריקה: יבקשו
לשלם! להפסיק

 שוקלים תל־־אביב באוניברסיטת פרופסורים
 ארצות* לממשלת מאורגנת פומבית פניה

 המענקים את 30ב־,!״ להקטין בקריאה הברית,
 את לשכנע הוא הרעיון לישראל. הניתנים

 משחיתים המענקים כי האמריקאית הממשלה
 הבראה ממנה ומונעים הישראלית הכלכלה את

שלה. רגליה על התייצבות תוך אמיתית,
 הפקולטות אחת של דיקאן הפרופסורים בראש

באוניברסיטה.

 רובינשטיין
בבל״ל התמוטט

 ברע חש רובינשטיין אהרון הקשיש הקבלן
 בל״ל. של המרכזית ההנהלה בניין בפתח ומעד

 כיסא על להושיבו מיהרו במקום העובדים
מהמקום. אותו שלקחה ניידת־שח״ל, והזעיקו
 בכניסה המדרגות על השבוע, הראשון ביום אירע המיקרה

בתל־אביב. לבנק.

 במחאה העיר, את להשבית עומד הוא כי שדון
השר. נגד קיבוצית

 ביקר ערי־פיתוח, לסיווג ועדת־השרים יו״ר שהוא שרון,
 לעיר להעניק נתבקש חודשים, שלושה לפגי באשקלון

 שלושה בתוך לענות והבטיח א׳, איזור־פיתוח של מעמד
עוד. ממנו שמעו לא מאז שבועות.

 גובים חברנן גזלני
לסנדחיץ• ש״ח 12
 מן נדהמו בחברון המשרתים מילואים חיילי

 קטן בדוכן מתנחלי־הקסבה, שגובים המחירים
 למשל בריך־גבינה, תמורת בלב־העיר: שהקימו

שקלים. 12 דורשים הם
 למעשה, וכך, ערביות, בחנויות לקנות נאסר החיילים על
״גזלנים". אותם מכנים החיילים מונופול. למתנחלים יש

 זיוףרפואי
נודלמן בגלל

 הפישפטי היועץ לוין, צבי הד״ר נגד המישטרתית החקירה
מבכירי ורדי. פיטר והפרופסור מישרד־הבריאות, של

וגסוממת בודדה יעדי: חווה
 סלידה יערי חווה הפגינה בכלא הראשון מהיום

 תוקף בכל סירבה היא האחרות. מהאסירות וריחוק
 הירבתה היא הכלא. ובפעילויות בחברה להשתלב

 על שהביאה הבושה על ולדבר בחדרה, להתבודד
מישפחתה.

 חיי״ למרכז הפכה זאת, לעומת גרנות, אביבה
 הפעילויות. בכל ומשתתפת מאוד, אהובה היא הכלא.

 נווה־ בכלא הנמצא תדיראן, של במיפעל עובדת היא
 וזוכה האחרות האסירות עם ביותר מיודדת תירצה,

 שהיא עליה אומרות האסירות כבוד. של ביחס מהן
 דווקא כי נזכרות הן ושם פה כי אם גבר", ״אחלה
 המישטרה, בחקירת ראשונה נשברה הזה ה״גבר"
 החוגים בכל משתתפת אביבה הכל. את וסיפרה
בעבודת־יד. וכלה בתורת״היהדות החל שבכלא,

 פופולארית בלתי אותה עשתה חווה של התנהגותה
 יהירה מתנשאת, שהיא חושבות האסירות בכלא.

חולנית. ושקרנית
 את הדגיש רק חודשים כמה לפני שקרה מיקרה

 אסירות יש בנווה־תירצה לכלא. אי־התאמתה
 מחברותיהן. ובגדים חפצים לפעם מפעם הסוחבות

 דומה פריט ולסחוב לשתוק, מחייב הכלא של הקוד
 אסורה לשילטונות״הכלא הלשנה אחרת. מאסירה
 כאשר הזה. הקוד את הפרה חווה חמור. באיסור

 במי לסוהרות לדווח מיהרה היא אפודה, ממנה נגנבה
 כמה לבוא. איחר לא כן על העונש חושדת. היא

אותה. והיכו אותה תפסו אסירות
 ריחוק ואביבה חווה הפגינו שבבית״המישפט בעוד
 זו. עם זו מדברות היו בכלא שלמעשה הרי ו״ברוגז",
 יותר מתוח הפן מצב־הרוח כאשר פסק־הדין, לקראת

 ולהביע בסמי־הרגעה להשתמש חווה הירבתה ויותר,
 מאביבה חווה ביקשה לבסוף .17ה־ בת לבתה דאגה

על להתגבר לה שיעזור לנערה, מיכתב מכתוב כי

 לא שהשתיים תכתוב אביבה כי הציעה חווה סיבלה.
 המיכ־ את אביבה שכתבה אחרי התיירת. את רצחו
 יחד לסניגוריה אותו והעבירה חווה אותו לקחה תב,
 את הגישו הסניגורים מאחור. בכתב־ידה הוראות עם

 כאל אליו להתייחס וביקשו לבית־המישפט, המיכתב
חדשה. ראיה

 וסניגו־ למיכתב, אביבה התכחשה בבית״המישפט
 אותו. כתבה היא לא כי טען קנת, נתן עורן־הדיו רה

חשיבות. כל לו ייחסו ולא המיכתב את דחו השופטים
 של עצבנותה גברה פסק־הדין, מועד שהתקרב ככל
 נורמאלי, באופן לתפקד יכלה ולא כמעט היא חווה.

 ה• ביום ועולה. גובר במינון לסמי״הרגעה ונזקקה
 ששפתיה עד כדורים, הרבה לכל״כך נזקקה מישפט

 סביבה. הנעשה את הבינה שלא כמעט והיא התנפחו,
פסק״הדין. קריאת בעת שלוותה סוד גם זהו

 לכלא, מבית־המישפט ואביבה חווה חזרו כאשר
 סיפרה היא כתמיד. ועליזה חברותית אביבה היתה

 לעשות והתחילה מבית״המישפט, חוויות לאסירות
ה אופייה בכלא. לשהות שתצטרך הזמן חישוב את

 לשיחרור עד הימים חישוב את הפך והמציאותי ארצי
 מ■ חזרה לעומתה, חווה, כיום. התעניינותה למרכז

 בחדרה, מסתגרת היא עמוק. בדיכדוך בית־המישפט
 כעת אביבה. עם לא גם איש, עם מדברת ואיננה

 חווה של הנפשי מצבה מלא. השתיים בין הניתוק
 פן מחשש עין, עליה שמים שהשילטונות חמור, כל־כך
בעצמה. תפגע
 ההחלטה הוא בעתיד לשתיים יעזור שאולי מה

 ״מיוחסות", אסירות של מיוחד אגף בכלא להקים
 וגרנות, יערי מלבד המדובר, האחרות. מן שיופרדו

 לב, אילנה זגל, מרים מונסה, הדסה כמו באסירות
איזראלוב. גיתית גם - תורשע ואם

רוסיה ליהודי לא
 בתל־אביב יסודיים בתי־ספר מנהלי 25 של בכינוס

 בתוכנית לשלב לרעיון כללית התנגדות התעוררה
 ברית־המועצות. יהודי על מיוחדים שיעורים הלימודים

 ולא לאמריקה, נוסעים ממילא הרוסיים היהודים הנימוק:
לארץ.

 נוזביר־המץ
שנה 15 נחקר

בתי־המישפט: בהנהלת השערוריה ממדי וגוברים הולכים
 בית־ מזכיר טאוב, יצחק נגד כי מתברר

 ותלונות טענות הושמעו בבאו״שבע, המישפט
 בתי־המישפט בהנהלת אך רבות, שנים במשך
 הפנימית הבדיקה העניין. טוייח תמיד

 שנה. 15 לפני כבר נערכה האיש נגד הראשונה
 ללא תמיד — בדיקות עוד נערכו מאז

תוצאות.
 סחיטה של בחשד טאוב את כעת החוקרת הנדשטרה,

 כמות ברשותו תפסה בבית־המישפט, עובדות של מינית
בעירום. ׳שצולמו עובדות, תצלומי של ענקית

שרזן נגד דיי!
לאריאל הודיע אשקלון, עיריית ראש דיין, אלי

 הד׳׳ר המורד, הרופא של תלונתו בעיקבות נפתחה המישרד,
 ובשיבוש מיסמכים בזיוף חשודים השניים נודלמן. יולי

הליכי־מישפט.
 מישמעתי לדין שנתיים לפני הועמד נודלמן

 בין שרוודהמדינה, נציבות של בבית־הדין
 שבהם בעיתונות, בשמו פירפומים בשל השאר

 מישרד־הבריאות. מדיניות על ביקורת מתח
 מהשניים מישהו כי התברר המישפט במהלך

 רפואי, תיק בתוך מהותיים פרטים שינה
 הגנתו. לצורכי להביאו ביקש שנודלמן

 סעיפי־ חמשת מתיר בארבעה זוכה הוא דבר של בסופו
שר־הבריאות. על־ידי וננזף בחמישי הורשע האישום,

לדץ יוזמים ערד
 בהליכים לפתוח הוחלט עורבי־הדין בלישכת

 לגביהם שיתברר פרקליטים, נגד מישמעתיים
 לבני או לחשודים ביוזמתם פנו כי

לייצגם. בהצעה מישפחותיהם,

 רשות־השידור הנהלת על לוחצת מועצת־נבחרי־הנגב
 הסינרמה מאולם הקדם־אירוויזיון תחרות את להעביר

 שבחבל־ המקומות. 1,500 בן המשוכלל, לאולם בתל־אביב
אשכול.

 יש מועצת־הנבחרים: ידיר חזן, צבי של הנימוק
 ה־־סס! שנת אירועי את ממשי בתוכן למלא

בך־גוריון. דויד של להולדתו

הסינרמר. נגד ב״ג


