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עסדה סיכסוכי בקרוב
 הסכמי־עבודודושכר על המשא־ומתן בפתיחת הדחיות
 במשק. הסיכסוכים להחרפת בקתב לגרום עומדות חדשים

 תעז לא אווירת־ערבדהבחירות, תימשך עוד כל
 הממשלה עמדות על להגן ההסתדרות
והמעסיקים.

בנתניהו ך1יתמ דודצין
ת אנשיי ת  שיתמוך דולצץ אריה על לוחצים ה

 בנימץ(־ביבי״) של במועמדותו פומבית
 להיענות נוטה דולצין ביורשו. נתניהו

להפצרות.
 של בימת־הכבוד על בניו־יורק. השניים ייפגשו השבוע

 יישב לדידם החמישית. בשדרה לישראל, מידעד־ההדדעה
פרם. שימעון גם שיצטרף וייתכן שולץ, ג׳ורג'

פחפיל מוריד לחד
 ובזמן פרופיל, להוריד החלים צד״ל. מפקד לחד, אנטואן
 תיקשורתית. שתיקה על שומר הוא האחרון
 המדינית באי־הוודאות קשור •שהדבר נראה

הממשלה. •של המעורפל ובעתידה

מיפלגות בלי עצמאות
 הצעת־ להגיש בכנסת העבודה לסיעת מציע לקט יחיאל

 ביוס״העצמאות. מיפלגתיות עדרות־עם שתאסור חוק,
 ביום- ,הליכוד שערך לעצרת תגובה זוהי

באריאל. העצמאות,

אלימות צופים במפ״ם
 הדורשים הקולות גוברים מפ״ם של הצעיר השומר בקיבוצי
אירועי על להגן כדי מאומנות, פלוגות־הגנה להקים

הפיפלגה.
 יבשיל הנוכחי המשבר שאס היא, ההערכה

 אלימה מעדכת־בחידות זו תהיה לבחירות,
במיוחד.

הפוליטיקאי
והפילגש

ופי ישראלי פוליטיקאי של דמויותיהם
 שמתכוון הצגה במרכז יעמדו לגשו

 תפקיד את הקאמרי׳. להעלות.התיאטרון
 תאומי. עודד בנראה״ יגלם, הפוליטיקאי

העי אצל המחזה את הזמין התיאטרון
גולן. מתי תונאי

משככים מילחמת
 משככי־כאבים לארץ לייבא שהתחיל ירושלמי. יבואן

 לנגוס'בשוק־המשככים. עומד חדש, מטיפוס אלקטרוניים
 הקיבוץ גינוסר. קיבוץ בידי בולו במעט היום עד שהיה
 יותר. ישן מדור הם אולם כאלת מכשירים מייצר

 לאנוור בגין מנחם העניק מגינוסר כזה מכשיר
מפגישותיהם. באחת אל־סאדאת,

 חברוודבנות או ישראל. עם הסוחרות אמריקאיות חברות
ישראליות. חברות של

 דרום־אפריקה אירופד״ — האחרים נשוקים זאת, לעומת
 חיד, אומרת מה, ביקוש כמעט אין — השחורה ואפריקה

כוח״אדס. לאספקת סוכנות מנהלת קוניק,

לעיריה מעיריה
האווירית התצוגה
תתקיים

 שבוע, לפני זה במדור שנכתב למה בניגוד
 זרים לכתבים האווירית התצוגה תתקיים

כמתוכנן;
 קבוצות, בשתי לארץ לבוא עמדו הכתבים היחידי: השינוי

 בהוצאות, לחסוך בדי זהות. תצוגות לשתי זו, אחר בזו
 בעוד אחת, לתצוגה יבואו והם הקבוצות, שתי כתבי אוחדו

תישעה. יבואו המתמנים עשרת מתוך שבועיים.

2 ערוץ עד ,,,,ידיעות
 לרשות־ כפופים השני הערוץ שידורי לפיו הזמני. הסידור

 מיסחריים, אינטרסנטים אצל חששות עורר השידור.
 לקבע. יהפוך הזמני שהנוהג

 החברות באחת השותף: אחרונות-, ״ידיעות
 החליט השני, בערוץ להשתלב כדי שהוקמו
עוצמתו. בכל זו בסכנה להילחם

ר מרבה רבין ס כ
 לחזר ממשיכים הליכוד של העיריות ראשי
 לקבל עומד הוא הפעם רבץ: יצחק אחרי

לנדאו. מאלי הרצליה, עיריית של אזרחות-כבוד
 של קריית״שמונה, עיריית הבטיחה חודשים כמה לפני

 מאוד הרגיז והדבר כזד״ מעמד לו להעניק עזרן, פרוספר
 רומה קבלת־פנים לחלץ הצליח אשר פרס, שימעון את

במקום.

 ששת־העזים אלופי
במוקד

 ששת־ מילחמת של המטב״ל חברי
מו הבא בשבוע יוזמנו הימים ת. תוכני ל

ותוצ המילחמה על לדיון בטלוויזיה, קד
 רבץ, יצחק דאז, הרמטכ״ל לצד אותיה.
ה הקשת ציבעי מכל אלופי־העבר יישבו

שרץ. אריק ועד פלד ממתי פוליטית,
 השנים 20ב־ הראשונה, הפעם זו אץ

ש לפני נפגשת. שהחבורה האחרונות,
 למילחמה 1ה־ד השנה ביום שנים, לוש

 לתצלובדמדד הוכגשו הם הבחירות, וערב
הצהרונים. אחד ביוזמת זור,

לעזה השער זה
 מדינת-ישראל בין הגבול בגדר פירצה

 השערים כאחד משמשת לרצועת-עזה
 לרצועה גנובות מכוניות להברחת הראשיים

 את בדרום פרטיים חוקרים מכביריס בכך —
המכוניות. גניכת גל המשך

היטב ידוע הפירצה, מקום
 במחסומים הפיקוח את להגביר מעדיפה זו אולם למישטרה.
בכבישים.

בכיכר נובשיו ם1של
 הפגנה ביוני, 5ב* לערוך, שוקלת עכשיו שלום תנועת
 שנה 20 לציון בתל־אניב. סלכי־ישראל בביבר גדולה

לכיבוש.

 כחול־לבן מרעומי□
בגייינס

 לפני הקדיש ויקלי דיפנס גייינס המיקצועי כתנ״העת
 חדשים-. הכותרת.פיתוחים תחת שלם, עמוד שנוע

רשף. הישראלית החברה של למרעומי־פגזים

 חדש: מסוג יצוא
מנהלים

 בביקוש 15* של עליה מסתמנת האחרונים בחודשיים
מצד הוא הביקוש מישראל. ולמנהלים לבכירים האמריקאי

 להונות גיסה כי החשוד אורן, ג׳רי האמריקאי. סותר״הנדל״ן
 הזה (העולם דולר מיל־ון 4ב־ לוס־אנג׳לס עיריית את

 תל־ עיריית של לפיתוח לקרן שתרם האיש הוא ),29.4
 גינת־שינקין. חידוש לצורך דולר. אלף 100מ־ יותר אביב
 על מהשנה נקראת והגינה תל־אביב, מרכז יליד הוא אורן
פיגגרמן. מרדכי אביו. שם

 מיזרקת־הבטץ בי מתלוננים נדטכונה הורים
 את מסכנת בגינה״ שהוקמה האימתנית,

ממנה. ונופלים עליה לטפס הנוהגים ילדיהם,

 בירושלים? .רצח
כןר

 שחורה כמיסגרת גדולים, סוסטרים
בי המילים.רצח ובהם מודעת־אבל, כשל

 גדולה התרגשות עוררו כן!״ רושלים?
 ידיה זו האם החרדי: ברחוב וניחושים
במה חדשה? במילחמת־רבנים ראשונה

 ממסע חלק אלא זה אץ כי התברר רה
 רצח על חדש, לספר אגרסיבי פירסום

 שהו־ ססר שנים, 63 לפני דזדהאן, יעקב
זילברשלג. דויד החרדי המדל ציא

 אירופיים צים1מיר
באשקלון

 גראגד־ למירוצי יוכשר באשקלון מסלול־מירוצי־המכוניות
 מירוץ מסלולי עליפני אשקלון, של יתרונה האירופיים. פרי

 חודשים תישעה במשך סירוציס בה לקיים ניתן באירופד״•
 באירופה. חורשים חמישה לעומת בשנד״

 דולר, מיליון הצי החדשים במיתקנים תשקיע העירייה
 פרטיים, משקיעים עתה מחפש ראשיהעירייה, דיין, ואלי

 גם המקום את תכשיר ההשקעה וחצי. מיליון עוד שיוסיפו
בינלאומיים. לסירוצילסוסים

רפואה נגד גזעגות
 גילה סמרצל, תומם הד׳ר בעולם, הכבד השתלות מלח
 לילדה שנהרג חייל של כלייה בישראל הושתלה 1980שב־

 חזקים לחצים הופעלו לדבריו, זד״ מיקרה בעקבות ערביד״
 מהנאודים היה שנה לאותה שעד הישראלי, החוק לשינוי
בעולם.

המתנחלים על צוחקים
 למערכות שלחה אמונים גוש של ההסברה מחלקת

 לאוניברסיטה הכנה חוברת מתוך דף של צילום העיתונים
 מופיעה בדף בתל״אביב. אנקורי בית־ספר לאור שהוציא
 הגוש. אנשי של זעמם את שהעלתה שאלד״

לשונה: תו
 שבעה גרים עיבל בהר מופרעים״ בהתנחלות.מעלה

 אחו־ ויצור בהורים. שלושה בחורות, שלוש — מתנחלים
* הם המתנחלים שמות ושמו/ה.שירלי״. מוגדר אינו שמעו
 ורות לאה רבקה, הן המתנהלות ויעקב, יצחק אברהם
־ זוג אף שאין כיוון תינוק. בהתנחלות נולד אחד יש הגיורת.

 במטרה למקום והגיעו יו״ש, ראשי נרעשו בהתנחלות נשוי
 הן בחכתם שהעלו כל להפקרות. אחראי מי לחקור

 להפרות, וגם לדדות גם יבול/ה שירלי הבאות: העובדות
 שונאת הגיורת רות גחון״ עם מתעסק לא יעקב

 ממנו שמתעלם ביצחק מאוהב יעקב הומרסכסואלש
 מי תנכ׳־י. שם עם אחד אף אוהבת לא רבקה בקביעות,

 )2(ויעקב: תת )1(לחטואז היה עלול הבאש מהזוגות
ויצחק. יעקב (♦)ורבקה שירלי )3(ויצחק; רבקה

 לא רק״ח
מישטרה הזמינה

 הוזמנה לא בתל־אביב חר״ש של במאי 1ה־ בתהלוכת
 האנארכיסטית. הצועדים קבוצת את לסלק המישטרה

 אחר־כך רק עצמם. סדרני״חד-ש על־ידי סולקה הקבוצה
 לניידת. השוטרים אותם העלו

 מדיניותו כי מוסר הסדרנים, על האחראי שהיה הנין, רב
 נגד הגיש לא ולכן המישמרה. לשרותי להזדקק לא היתה

 תיק־איתע. נפתח לא גם כד ומשום תלונה. הקבוצה
 בגלל דווקא היתה לא לאנארביסטים ההתנגדות

 שטפו הסיסמה אלא שהניפו, השהורים הדגלים
המדינות!״ כל .יפורקו לשאת:
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