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המדינה: בצמרת כעת המתבשלים הרעיונות אחד

 את ויקבל הממשלה מן יפרוש נבון יצחק
 ההסתדרות בנשיא דולצין, אריה של תפקידו

היהודית. הסוכנות וידיר הציונית
 במערכת שר־החינוך של כפוי־הטובה התפקיד נמאס לנבון

 לתפקיד במיוחד מתאים הוא רבים ולדעת פושטת־רגל,
הציונית. התנועה בראש הייצוגי

 קול־מוסקחה
פרס בסיגנון

 נקט בעברית, מוסקווה רדיו והקידמה, השלום קול פרשן
 ״ברית־ פרס: לשימעון האופייניים בביטויים השבוע

 התיכון... במיזרח ישירות בשיחות תומכת המועצות
 במקום תבוא ולא מיטריה. רק תהיה הבינלאומית הוועידה
הישירות.' השיחות
 לא אך הפלסטינים־, ״זכויות את הזכיר הפרשן

אש״ף. של בשמו נקב

וענונו לצד גרינפיס
 התנועה ״גרינסיס״, של הבריטי הסניף

 ונגד הסביבה שימור למען הבינלאומית
וענו במרדכי לתמוך החליט גרעיני, זיהום

האטומית״. במיפלצת האמיץ ב״מאבקו נו,

ועידה אין שוב
 שיתקה למערך הליכוד בין הנוכחית המתיחות

 היא ושוב ועידת־חרות, לחידוש ההכנות את
ומתרחקת. הולכת

 הוועידה של ולפיצוצה לכינוסה שנה תמלא שבועיים בעוד
 השונים המחנות ראשי ניסו שלקראתו סימלי, תאריך —

מחדש. לכנסה

בארנס נוזף ליבני
 הכלא מן ליבני מנחם ששלח ארוך במיבתב

 הפקירה ש״המדינה על בו נתח הוא ארנם, למשה
 ולרצח״. לטרור אזרחיה את

 במיכללה ברצח שהורשע מחתרת־הטרור. מנהיג
 וחבריך אתה היום ״עד בשר־בלי־תיק•. גער האיסלאמית,

 תקופה באותה שהיתה המציאות לעצם מתכחשים לממשלה
 ולאחריותכם כשר־הביטחון) שימש ארנס כאשר .1983(

זו.' למציאות הפוליטית

מהערדים יופרד עמר
 של פרשת־השוחד תיק בין להפריד מתכוון חדיש יוסף

ת' ״הפגישה תיק לבין עמר. שלמה הח״כ  של האלי
 בפרשה. מרכזי עד עם פרקליטיו
 יגאל הפרקליטים, של לאינטרס מנוגדת ההפרדה

 הפגישה עניין כי קיוו אשר כספי, ורם ארנון
בחקירת-השוחד. צדדי סעיף רק יהיה

מייד מישנה דרוש
 ליועץ המישנה בר־סלע, יורם של הצפויה פרישתו לאור

 זה לתפקיד למנות חריש יוסף מנסה לממשלה, המישפטי
המינוי בל״ל. של המישפטי היועץ היום שהוא שר. זאב את

 שר של אחריותו בשל המישרד, בתוך בהתנגדות נתקל
בפרשודיפת.

 כי בדחיפות, המינוי את להעביר רוצה חרישי
 השני המישנה קרם, יהודית שגם חושש הוא

 ללא להישאר עלול והוא — לפרוש עומדת שלו,
מישנים.

ביורדים מהתל שמיר
 השבוע גילה הציונית, העבודה תנועת יריד לקט. יחיאל
 בישראלים בראשו. שמיר ויצחק הלימה מהתלים כיצד

 מיפלגתיים משיקולים — גורמים הס ואיך בחו״ל. החיים
 היורדים את לעורר האמורה במערכת לתוהו־וכוהו —

ארצה: לחזור
 כשר- שמיר שימש כאשר וחצי, שנה לפני

 בארצות• הקונסוליות לסל הורה הוא החוץ,
 לישראלים העזרה מלוא את להגיש הברית
 ניתנה שמיד, של ביוזמתו היום, לשוב; הרוצים
 עם מגע לנתק לשליחי-העליה הוראה

 בחוזרים הטיפול את ולהעביר הקונסוליות,
 הנתונה באמריקה, מישרד-העבודה של לנציגות
קצב. משה של לפיקוחו

ילדות מארח בגין
פוליטי עם להיפגש המסרב בגץ, מנחם

 בחסץ־לב בביתו מארח ועיתונאים, קאים
ב׳. כיתה תלמידת נכדתו, של חברותיה את

באחרו אצלו שבילתה האורחות, אחת
 חברתה של שהסבא בשימחה סיפרה נה,

סירטוני־וידיאו. שתיהן לפני הקרין

טייטלמן אח מחרימים
 המישרד, למנכ׳ל הודיע מישרד־התיירות של ועד״העובדים

 הסמנכ׳׳ל־בפועל טייטלמן, אהרון את מחרים הוא כי
לענייני־אמרכלות.

 יתבררו לא עוד כל אותו להחרים ימשיך הוועד
 עובדים על-ידי נגדו שהוגשו הרבות התלונות

עובדות. ובעיקר —

בהתנחלזיוח יזרח דזבי
מיונג,  היחידה של והצלפים הקליעה קצין לשעבר דו
 לאנשי־עסקים. לירי קורסים מנהל בטרור, ללוחמה

 פירסם הוא המיקצועי, עברו את המפרטת כך. על מודעה
 הירדן, הימני־קיצוני הרו־שבועון של האחרון בגיליון
בהתנחלויות. בעיקר המופץ

 למען הפגנת־קבע
מרכז־המידע

 אשר אלטרנטיבי, למידע המרכז להגנת ציבורי ועד
 מישמרות־מחאה מהשבוע החל יקיים המפכ״ל, בצו נסגר

 בית מול ,6ל־ 5 השעות בין יובדחול, בכל קבועות,
בתל־אביב. סוקולוב

 שמאלה, ממפ״ם ובודדים קבוצות חברים שכו הוועד, י
 מקיים כבר האזרח, לזכויות האגודה בתמיכת והזוכה

 מיגרש־הרוסים מול כאלה יומיות מישמרות שבוע מזה
בירושלים.
 בירושלים, אגודת־העיתונאים של עמדתה

אומץ נוסכת הסגירה, על היא אף שמחתה

 השבוע שיצטרפו נוספות, עיתונאים בקבוצות
למודדם.

מרז פוחדת העבודה
 מועמד כנראה הציגה לא העבודה מיפלגת
 המהנדסים, הסתדרות מזכיר לתפקיד מטעמה

 על-ידי יובס שהוא מועמד שכל החשש בגלל
רז. יצחק הנוכחי, המזכיר

 הוא למרותה, סר הוא אץ אך המיפלגה, חבר אומנם הוא ח
 עם פרטית קואליציה ומקיים עצמאית מדיניות מנהל

הליכוד. של פעילים
 שוקלים — ושינוי ר״ץ ל״ע, מפ״ם, — הקטנות במיפלגות

משותפת. רשימה להקים

חמור פדו שוב
 ראשי ושלושה מבני-ברק אברכים מאות

 בטקס שעבר בשבוע השתתפו גדולות ישיבות
 אהרון הרב בידי שנערך חמור״, פטר ״פידיון

 צעד והוא בתכשיטים, קישטו החמור את דויד.
 לקול הטקס, למקום עד חיים, החפץ רחוב לאורך
תיזמורת. צלילי
 שנשכח הארכאי, בטקס העניין וגובר הולך החרדי במחנה
 המופיע האיום, על מסתמכים חסידיו האחרונים. בדורות

 לירד ״עתיד זו מיצווה מקיים שאינו מי כי בספר־הזוהר,
החמור.' את לחפש נוסף, בגילגול הזה לעולם

בשו״פ אזחזין שניים
 דויד של בלישבתו עלו שבוע, בבל כמו השבוע,

 י מנב״ל לתפקיד חדשים מועמדים של שמות לוי
 וליאור שטייניץ רוני הפעם: ופיתוח״. ״שיכון

דושניצקי.
 מחנהו אנשי סותרים. בלחצים זה בעניין נתון לוי

 הסמנכ׳ל שטייניץ, את למנות ממנו דורשים בירושלים
 בתל־ אנשיו ואילו מבפנים, המערכת את המכיר המנוסה

 עזרה העירונית החברה מנכ׳׳ל דושניצקי, את רוצים אביב
וגיצרון.

סניף ראש צימזקי
 מונתה דבר. של הפרלמנטרית הכתבת צימוקי, טובה

 בפועל הוא המינוי בינתיים בירושלים. סניף־דגר כראש
 טוביה של מינויו סביב הסיכסוך נסתיים טרם .שכן בלבד,

 באחרונה עד היה מנדלסץ דבר־השבוע. כעורך מנדלסון
ראש־הסניף.

לעיריה ראשון הורי
 בראשודלציון המרכזי בוועד־ההורים בולטים חברים כמה

 לבחירות רשימת־הורים להקים הרעיון את מגלגלים
הבאות. העירוניות

אלקטרוני נציב מיימון
 הש^מת את מזרז מיימון, דויד שנדם, נציב

 החדש הציוד איילון. בכלא האלקטרוני המיתקון
 רגישות וגדתת מצלמות-וידיאו כולל

וממוחשבות.
בסוהרים. המחסור בעיית על להתגבר נועד המיתקון

ק

י״זיט; גיורא בעריבת


