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שחל את יחליף מי
 שדזל, משה יסמיך מי את לראות ממתינים במערך שרים

 נסיעתו לקראת כממלא־מקומו, שר־האנרגיה־והתשתית,
 שבשבוע מכך, נובעת הסקרנות לררום־אמריקה. הצפויה
 שר־התעשיודוהמיסחר, כאשר המערך שרי הופתעו שעבר
 נסע כאשר מקומו כממלא שחל את מינה שרון, אריאל

 מישרדו, בענייני לדרום־אמריקה נוסע שחל לאירופה.
 החלטת לאור שם, פחם ברכישות גם השאר בין וידון

 אחת שהיתה דרום־אפריקה, עם הסחר את לצמצם הקבינט
לישראל. הפחם מספקיות

הראשון. ביום לארץ לשוב עומד עצמו שרון

 טמיר, אברשה של ביקורו בעיקבות ביקור־גומלין, זה
 בטוקיו. מישרד־החוץ, מנכ״ל

 דיסקרטי פרופיל על לשמור נוהגים היפאנים
 כה דיפלומט של וביקור ישראל, עם ביחסים

 התקיים דומה ביקור — נדיר אירוע הוא בביר
אחת. פעם רק שנה, 40ב־ בה, עד

הדליף מי
אברשה? ביזבוזי

 על שממר המדליף!, את מחפשים במישרד־החוץ
 המנב״ל, של בעולם בנסיעותיו הביזבוזים

טמיר. אברהם(.,אברשה״)
 על־ידי השבוע פורסמו עליהם שפרטים עצמם, מהביזבוזים

 במישרד התרגשו לא העיר, התל־אביבי במקומון קים חני
כלל.

בבנקי□ טובי□ עסקי□
 מראים השנה של השלישי הריבעון של ראשונים סיכומים

 בעוד יפורסמו הרישמיות התוצאות לבנקים. נאים רווחים
, שבועיים.

 לחובות גדולות הפרשות יירשמו עדיין
 צומצם, לא הסניפים מיספר אולם מסופקים.

 הגידול בגלל גדל, אף העובדים ומיססר
בפעילות.

נשאר הדיפלומט
באמריקה

לר אלף 600 לחוקה דו
מי המישפטנים  בראשותו לישראל״, ״חוקה יוז

 בתרומה נעזרים רייכמן, אוריאל הפרופסור של
 מיהודים קיבלו אותה דולר, אלף 600 של

אמריקאיים.
 חקיקת למען הציבורי המסע את יממנו הם הזה בכסף
 בכל מודענת הכולל מסע — למדינה 40ה־ בשנת ריקה

 בשילטי־חוצות. ואף אמצעי־התיקשורת
 על חמורה ביקורת מתחו רציניים מישפטנים

 חבורת־רייכמן. על־ידי המוצעת החוקה תובן
ממנה. התלהב זאת, לעומת שמיר, יצחק

-

שנה 24 העגינות: שיא
לגט שנים 24 שהמתינה חיפאית, אשה
 מעגינותה. אלה בימים שוחררה מבעלה,

ד :ל  של שיא לשבור הצליחה היא הידוע, ככל
 הידוע השיא הנוכחי. בדור לפחות עגינות,
 בזכות ניתן הגט שנה. 22 של הוא הקודם

 רענן, דויד החיפאי הרב של התערבותו
 התרת של מיקרים כמה לזכותו זקף שכבר
 הבעל עם נפגש רענן הרב מעגינותן. נשים

 ולאחר פעמים, כמה עימו שוחח סרבן־הגט,
גט. העגונה קיבלה ספורים ימים

לעסקי□ אמורא■ עדי
 מתכוון אינו האוצר, סגן־שר אמוראי, :די*

 בכנסת. נוספת לקדנציה מועמדותו את הציג
לעסקים. הבאה בשנה לפנות החליט הוא

מודטים יהיו הסוהרים
 סוהרים בתי־הסוהר, שרות מעובדי 15

 לקורס בקרוב ייצאו ואנשי־סגל,
 מוסר כך — טרנסצנדנטלית במדיטציה

 אנשי בין המופץ החדש, הפנימי העלון
 כי סבור מיימון, דויד הנציב, שב״ם.

 מהרגיל יותר רגועים יהיו סוהרים־מודטים
יותר. טוב ויתפקדו

 הקטעים את מצטט אינו הביטאון
 ב״דוח־הכיתות״, למודטים הרלוונטיים

 גלזר־ מרים של הוועדה על־ידי שחובר
 על־ידי שרואיינו פסיכיאטרים תעסה.
 מחרישי של שיטתו כי קובעים, הוועדה

א מהש ממצי  עלולה ההארה״), ״עידן יוגי(
 לגרום פסיכיאטריות, הפרעות להאיץ

 נטיה עם ודיכאון פסיכוטיות אפיזודות
 כי הטוענים׳ במודטים, לההתאבדות.

 של תופעות נתגלו באוויר, לרחף בכוחם
 חוסר־שקט בילבול, שיעמום, חרדה,

והסתגרות.
 האסירים אם מגלה אינו גם ביטאון־שבס

 נשלחים קורם לאיזה התבשרו כבר
שלהם. הסוהרים

דוח מסתירה קופ״ח
 הפנימי, המברך של דוח מסתירח קופת־החולים

 אדלר עליזה הד״ר החולךת את לחלוטין המטהר
בה. שהוטחו ההשמצות מכל

 בבית־ האונקולוגי במכון מיקרוביולוגיה אדלר, נגד
 של מסע חודשים שלושה לפני נפתח בידזסון. החולים

 מהמכון כביכול, גנבה, שהיא בטענה ציד־מכשפות,
 לניסוי שימש אשר ,2 אינטרלוקין החומר של אמפולות

 הראשית, בכותרתו אז, זעק הצהרונים אחד בחולי״סרטן.
 עד בעבודתה ממשיכה החוקרת חולים״. ״הרגה שאדלר

היום.
ש אותה, המטהר בדוח  בלתי* הערות כנראה י

בהשמצות. דורון חיים של טיפולו על מחמיאות

ת הירוקה וענונו לעזר
 ביקרו בגרמניה הירוקים מסיעת פרלמנט חברי ארבעה
 איגרת־ ומסרו נבון ישראל בשגרירות שעבר בשבוע
 להעביד הבטיח השגרירות נציג וענונו. במרדכי תמיכה

 פרס. ולשימעון שמיר ליצחק האיגרת את
 מישפט הבונדסטאג חברי דרשו השאר, בין

 של ״פעולתו קבעו: הם עוד לוענונו. פומבי
 גרעיני, שבחימוש הסכנות את חשפה וענונו

ש ולכן  השלום למען פעולה במעשיו לראות י
ישראל.״ ולמען

 היחידה היהודיה שוורין, יומה היתה הארבעה נין
ישראלית. אזרחות בעלת גם היא שוורין בבונדסטאנג.

ארץ יפאני סגן־שר ל
יהיה בישראל. בקרוב לבקר עומד היפאני סגן־שר־החוץ

 שלא אלה בימים החליט נוסף ישראלי דיפלומט
 מישרה וקיבל שליחותו, תום עם ארצה, לשוב
גדולה. אמריקאית בחברה חדשה
 הנציג של כסגנו ששרת מי פולנסקי, באורי המדובר
 במישרד־האוצר הלפרין. דני בוושינגטון, הקודם הכלכלי
 את סיים ומאז מקומי, כעובר שימש שפולנסקי אומרים.
 לכן, הצלחה. ללא אך בארץ, עבודה למצוא ניסה תפקידו

 העוסקת בחברה האמריקאית ההצעה את קיבל הסבירו, כך
ישראל, כולל שונות. מדינות עם כלכליים בקשרים

 <עט)3(כ כהנא מאיר
אד החזירים מגדלי ל
 לעזרת שהתייצב כמעט כהנא מאיר

 במועצה במאבקם בצפון, החזירים מגדלי
 בין היסס הוא ריינה. הכפר המקומית
 מהבשר סלידתו לבין לערבים שינאתו

 בסופו אצלו, שהכריעה היא הסלידה הלבן.
דבר. של

 30 המחזיקים יהודים, רובם המגדלים,
 הכפר בתחום בדירים ראשי־חזיר אלף

 לה אין שלכאורה לבעיה נקלעו ריינה,
 בכפר הדתית המוסלמית הסיעה פיתרון:

 ש״ם של מישרד־הפנים עם יחד חברה
 הגישה והמועצה מהמקום, לסלקם בנסיון

 מערבת־ יבנו שהמגדלים — אולטימטום
 מישרד־ בעצת אולם שנה; חצי בתוך ביוב

 את להגיש המועצה מסרבת הפנים
 ובכך הנדרש, הביוב של הטכני התיאור
 לפתור מנסים המגדלים בנייתו. את מונעת

 התערבות ללא בשקט, הבעיה את
כהנא. דוגמת מסיתים או פוליטיקאים

 החזירים רוב גדלים ריינה של בדירים
 מאות מתפרנסות ומהם הארץ, של

 הלבן הבשר של העסקים מחזור מישפחות.
בשנה. דולר מיליון 50 הוא בישראל

״דחו לעיףיות הבחירות
 הסכימו הגדולות המיסלגות בשתי עסקנים
 הבחירות את שתדחה לחקיקה לפעול ביניהם

.1989 לאביב המוניציפאליות

קראסני? במקום סנה
 במיפלגת־ ת״עת׳ לחיחך המחלקה מנהל קראסני, בורים

 לעסקים עוזב במיפלגה. מאשפי־הכספים ואחד העבודה,
 שרותי־ייעוץ לתת מתכוון הוא הקרובות בבחירות פרטיים.
 המוניציפאלי. במישור למועמדים בתשלום

 רךאסני של מקומו את לקבל המועמדים אחד
 סנה. אפריים הפורש התת־אלוף הוא במיפלגה

 לו לספק כדי לתקופת־מעבר, לסנה מוצעת המישרה
 הבחירות עד במיפלגה, להתערות והזדמנות משכורת

 ברשימת לוודאי. קרוב יוצב, הוא שבהן — הבאות
לכנסת. המועמדים

ד דיון תי גביש בע
 הבעיות על ההסתדרות בצמרת דיון יתקיים החגים אחרי
 התופחים החובות הקבוצה, הידרדרות הפרק: על במר.

 בהנהלה. פרסונאליים ועניינים י'־נקים
 ישעיהו של האישי עתידו גם יידון השאר, ן

יש.

10סב״ס/ נזפגר ;שבר
 חישובים כלכלנים ערכו האחרון, המרד פירסום ןקבות

 אחוזים. ב־סז השכר נשחק השנה כי למסקנה ;גיעו
 העיכוב לחובת נרשם !7השחיקה(<!ל של חלק־הארי

תוספת־היוקר. בתשלום
 נובע ),3עליו(*׳ל מדברים שאץ נוסף, חלק

 גרמו אלה שינויים בהרגלי־הצריכה. משינויים
 לקביעת המשמש הרישמי, שסל־המיצרכים לכך

הממשי. הסל אחרי מפגר המדד,

בסובנות־המידע ארנס
 ארנם, משה לשעבר השר של בנו ארנם, יגאל

 בהקמת משתתף באדצות־הבדית, המתגורר
 שתפעל למיזרדדהתיכון״, ״סוכנות־ידיעות

 הפרו־ישראלית. לתעמולה נגדי ככוח באמריקה
 חומר־ האמריקאית לעיתונות תספק הסוכנות

ת מאמרים רקע,  המתרחש מן ופרשנויו
הכבושים. בשטחים

 הערביים המהגרים מאירגוני מלא גיבוי מקבלת הסוכנות
 של מישרד־המידע סגירת מאז בייחוד בארצות־הברית,

בוושינגטון. אש״ף

ד ג נ ץ הפלאפל א״
 באזורים דוכני־פלאפל פתיחת על איסור הטיל להט שלמה

 להתנגדותו הסיבה ידועה לא תל־אביב. בצפון מסויימים
הפופולארי. למאכל צ׳יץ״ של

של הבא הגרון ר העו^ס גו
 כמו - ויכלול כרגיל, יופיע

 אנשי- כחירות את - שנה מדי
 איש השונים: בשטחים השנה

ה המדיניות, המרחב, העולם,
היה המישפט, הכנסת, ביטחון,

 העיתונות, הכלכלה, הדת, דות,
ה השידור, הספורט, הסיפרות,
וה האשה האמנות, תיאטרון,

השנה. של צעיר
 הסקירה את גם יכיל הגליון

מישפטי-השנה. על
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