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ארנס־לוי תמאן
 הצפוי דרמאתי שיפור על מדברים בחרות
 ארנב משה של המחנות בין ביחפים בקרוב

לוי. ודויד
 פרוייקט בהמשך לוי •טל הנלהבת תמיכתו
זו. לתפנית ראשון ביטוי היא ה״לביא״

מד? הנזפדל ללי
 אם המפד״ל אצל השבוע בדקו בליכוד עבקנים

 לליכוד, הצטרפות לשקול מוכנה תהיה זו
דתית. כחטיבה

נזילזול. זה רעיון דחו במפרל

ראשי־אש״ף 2
סניורה מאחורי

 ההשתתפות לגבי הצעתו את שהציע לפני
 הנא קיבל בירושלים, העירוניות בבחירות

 מאוד בכירים אישים שני מצד עידוד בניורה
 אל־ והאני אל־וזיר(״אבו־גייהאד״) חליל באש״ך:

חפן.
 הוא אל־חסן והאני אש״ף, של שר־הביטחון הוא אבו־ג׳יהאד

 ערפאת. יאסר של הבכיר המדיני היועץ
 העובדה גם ומכאן סניורה. של העצמי ביטחונו מכאן

 מכן ולאחר ימים. כמה במשך בשתיקה התעטף שאש״ף
 לזה שקדם נראה ביותר. מתונה בצורה ההצעה מן הסתייג

פת״ח. בצמרת נוקב ויכוח

לשימוע וגדות רייסר
 מיכה. הח״כים של בתיקים הטיפול יגיע הקרוב שני ביום

 לשלב אלבין, מיכאל של ידידיו גדות, וגירעון רייסר
מכריע:
 יקיים חריש, יוסך לממשלה, המישפטי היועץ

 של פרקליטם עם עיניים בארבע ,שימוע״,
גולדנברג. אמנון השניים,

 הכיסא רוצה פת י
דולצין של י

 בידר להיבחר סיכוייו את בודק פת גידעון
דולציז. אריה של במקומו הסוכנות, הנהלת

 אם אולם לליברלים. הידר תפקיד שמור גח״ל, הסכם לפי
 התפקיד, על להתמודד איש־חרות, נתניהו, בנימין יסכים

 של העדיפים סיכוייו לנוכח לוותר. הליברלים ייאלצו
המערז־. של מועמר כל להביס באו״ם השגריר

מורעל? חשיש
 החשיש מעשני בקרב שנפוצה שמועה

המגי האחרונים, במישלוחים בתל־אביב:
 בלתי־מזוהה, חומר התערבב מלבנון, עים

 כא־ הן שלו תופעות־הלוואי רעיל. בנראה
ובחילות. סחרחורות בי-ראש,

 דיסקרטי באופן פנה המשתמשים אחד
ה ההרכב את שתבדוק פרטית, למעבדה

החומר. של כימי

מיספרים מפיץ כהנא
 משתתפי רשימת את השבוע הכינו ואנשיו כהנא מאיר

בבתיהם. שלהם הטלפון ומיספרי לבודאפשט המישלחת

 בץ והופצה שוכפלה הטלפונים רשימת
הנוסעים. את שיטרידו כוונה מתוך ביריונים,

בלטמן־לנדאן משבר
 אברהם לשר־המישפטים. פנה בלטמן יונה פרקליט־המדינה

 לנדאו. עוזי הח״כ מפני ותמיכתו הגנתו את וביקש שריר.
 ואיני לשתוק חייב שאגי בעור הרף. ללא אותי .המתקיף

לו." להשיב יכול
 הפרקליט בין למתיחות הרקע מה ידוע לא

והחייב.

למיתקפת־נגד י1ד
 בפרוייקט וכישלונות כפילויות ביזבוזיס, על ביקורת
 מישרד־השיכון. צמרת את בקרוב תסעיר השכונות שיקום
 החליט הצפויה, הביקורת על שידע לוי, דויד

 במסע- לצאת עומד והוא למכה, רפואה להקדים
 בו. האישי ולחלקו לפרוייקט נמרץ יחסי-ציבור

נוספות. בהוצאות־ראווה כמובן. כרוך. יהיה זה מסע

 בנעליים □,טירת
חדשות?

 מיוחד סוג הכנסת בעניץ מחקר מבצע צהי׳ל
 לערוך ומתכנן זעזועים, בולמי מידרסים של

 של הצבאית הנעל לשינוי בקשר מחקר
 שיברי־הליבה בשל זאת בל הטירונים. החיילים

לטירונים. הנגרמים
 ח״כ של לשאילתה בתשובה רבץ. יצחק מסר אלה פרטים

• פלד. מתי

שרה פ
 מצרית־אתיופית

ירושלמי אתר על
 של הקשות הדיפלומטיות הבעיות אחת
ש נסיבות כגלל להיפתר, עומדת ישראל

כלל. בישראל קשורות אינן
 מנגיסטו האתיופי, השליט בין בפגישה

 מו■ חוסני מצריים, ונשיא מריאם היילה
 פשרה על ביניהם השניים הסכימו בארב,

 ה־ של הקדושים באתרים השליטה לגבי
 סלע־מחלוקת המהווים כירושלים, קופטים

ה והקופטים האתיופיים הקופטים בין
מצרים.

במ השליטה את בשעתו נתנה ישראל
מח מכך וכתוצאה לאתיופים, אלה קומות
 אחרי ישראל. את המצרים הקופטים רימים

 את להעביר ישראל יכלה לא הסכם־השלום
 ממשלת עם לריב מבלי למצרים השליטה

אתיופיה.
כפגי לדיון נושא זה עניין שימש עתה

 להודיע העומדים השליטים, שני כין שה
ביניהם. הפשרה על לישראל בקרוב

 חינם מטלפנים
למוסקחה

 מוסד בראש לעמוד נבחר אגורסקי מיכאל הסובייטולוג
 ברית־המועצות. ליהודי התיקשורת מרכז חדש.

 חינם שיחות־טלפון חדשים לעולים להעניק שתפקידו
 בברית־המועצות. שנותרו לקרוביהם

 ביוזמת הוקם בירושלים, שרת במכון שיפעל המרכז,
 לווינסקי. ועקיבא לקט יחיאל

 העבודה ותנועת המכון ישלם החשבונות את
הציונית.

ברגל שדים ב״וודפסזך
 נאלצים בחולון וולפסון בבית־החולים החולים מן רבים

 אינה שמעלית־השבת מפני במדרגות. לעלות בשבתות
 להשתמש המתעקשים והמבקרים החולים בעומס. עומדת

 שעה. מחצי יותר לעיתים בתור לחכות נאלצים במעלית,
 גם הפסק, ללא הקומות, בשבע פועלות בינתיים

 דאגו משגיחי־השבת אודם האחרות, המעליות
ייפתחו. לא שדלתותיהן כך אותן לתכנת

ק מיתר צבי ת ובאדום בי
 עורכי־הדין, בלישכת תל־אביב מחוז ועד יו״ר מיתר. צבי

לפי המיקצועית. האתיקה בתקנון רצינית רפורמה מציע

 בתלונות לטיפול מסלולים שני ייקבעו מיתר. של הרעיון
 אדום. ומסלול ירוק מסלול —

 עשיית כמו פעוטות־הערך, התלונות — הירוק
 מתעריך חריגה או עצמית. פירסומת

 יהיה אלה בתלונות הטיפול המינימום.
מינימאלי.

 מעילה כמו החמודות, התלונות — האדום
 כספים. הזנחת לקוח, כלפי רשלנות בפיקדון,
ומהיר. מקוצר בנוהל יתבררו אלה תלונות

 נחמקץ אריק
החיטה משמיר

 בידי שגודלה ובשעורה בחיטה נלחם שרון אריאל בעוד
 בדווים בידי שנזרעו חיטים גחמקין אריה משמיד יהודים.

בנגב.
 נחמקין של אנשיהם חרשו השנה תחילת מאז

 מדי מיזרע דונאם אלך והשמידו גלילי ואלון
 בעלותה את להפגין ההשמדה: מטרת חודש.

קרקעות־מריבה. על המדינה של

 הטייסים ר יו״
ל למגב״ מועמד

 האפשרות על מדובר על״ ״אל טייסי בין
 גונן, יצחק הקברניט הטייסים, איגוד ירד כי

 גונן הרלב. רפי החברה, מנכ״ל את יחליך
שבועיים. בעוד תפקידו את לסיים עומד

 על המנכ״ל, עם מאוד מסוכסך האיגוד
 סולמות־שכר שני להנהיג נסיונותיו רקע

וחדשים. ותיקים לטייסים נפרדים,

אשפ״י בביטאון הרכבי
 כתב* סטאדיט״, פלסטיין אוף ״גיורנל הריבעון

 בשפה אש״ך של היוקרתי האינטלקטואלי העת
 פרי מאמר החדש בגליונו מפרסם האנגלית,

 בין ״לבחור הרכבי, יהושפט הפרופסור של עטו
יותר״. לרע הרע

 לצד מתפרסם לשעבר, ראש־אמ׳־ן ,,הרכב של מאמרו
 ואליד האמריקאים הפלסטינים הפרופסורים של מאמרים
 ג׳סי האמריקאי הכושי והמנהיג סעיד, ואדוארד ח׳אלידי
ג׳קסון.

לעיתונות? בה! נאווה
 היא הזמן) (זה בטלוויזיה בכירה מפיקה כהן, נאווה

 הירושלמי המקומון ירושלים. קול עורכת להיות המועמדת
אחרונות. ידיעות של

 לצורך מהטלוויזיה חופשה לה להעניק הסכים פורת אורי
 על האחראי ברוך, אדם מנסה כעת סירב. יבין חיים זה,

יבץ. את לשכנע בידיעות. המקומונים

למכון־וייצמן בראון
 מישרד־ למנכי׳ל המישנה לשעבד בראון, חנן

 התמנה בוושינגטץ, לשגריר ומועמד החוץ
״מכון־וייצמן״. כסגן־נשיא

 במהלך יוצא־דופן. פרט מגלה שלו תולדות״החיים קיצור
 הוא — .שנים 36 — שלו הארוכה הדיפלומטית הקריירה

 שניה: מדרגה ובשגרירות אחת פעם רק כשגריר שירת
בהולנד.

לבנסת? ץ1יר הנגב
 נגביים פעילים הנגב. נבחרי מועצת של גדול בכינוס

 המוניציפאלי, מהמישור פוליטיקאים — שונים ממיגזרים
 הרעיון עלה וולונטאריים, ואידגונים מיקצועי איגוד עסקני
 לכנסת. הקרובות בבחירות נפרדת רשימה להקים

 משתי קולות בגזילת לאיים היא הכוונה
 הנגב את המזניחות הגדולות, המיפלגות
 ובסידרי-עדיפויות. בתקציבים

 מתכוון הוא אין מיקרה שבכל הודיע המועצה. יו״ר חזן. צבי
הרשימה. של המועמד להיות

 שיניים רופאי
למיוזקפה

 בקרוב לצאת מתכוונת רופאי־השיניי□ הסתדרות
 המיקצוע. של הירודה תדמיתו לשיפור למיתקפת־הסברה,

 מיכאל הפרופסור ההסתדרות, ת״ר יעמוד המיתקפה בראש
 שמואל הפרופסור הקודם, היו״ר את המחליף סלע,

חודש. לפני שנפטר פרלמוטר,
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