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הבחירות הקדמת ושוב:
 עזר השרים בץ הממשלה בישיבת התקרית

 את שוב העלתה שרון ואריאל וייצמן
יוקדמו. לכנסת שהבחירות האפשרות

 מנהיגיהם כי מעריכים הגדולות המיפלגות משתי עסקנים
 ולכן בקרוב, כבר לאווירת־בחירות וייסחפו יתאפקו, לא

 המשוער התאריך מועדן. את להקדים הצדדים לכל כדאי
 תקציב אישור אחרי ,1988 מאי חורש הוא יוסכם שעליו

הבא. המדינה
 המחלוקת את תפתור לכנסת הבחירות הקדמת

 לרשויות הבחירות של מועדן שינוי סביב
 שתי ממילא יופרדו שאז מפני המקומיות,

מערכות־הבחירות.

תנוח על״ ״אל
הסוכות בחג
 ביום שחל סוכות, של השני החג בגלל
 חברת תושבת שבועיים, בעוד החמישי

 עד — רצופים ימים לשלושה על״ ״אל
 יווצר כי ברור עתה כבר מוצאי־השבת.

 היוצאות. בטיסות במקומות ניכר מחסור
 מיוחדת טיסה אומנם הוסיפה על״ ״אל

 מספיק אינו הדבר אולם במוצאי־השבת,
הביקוש. על לענות

0־13 שלי המלווים
 נוספו בארצות־הברית, המבקר פרס, שימעון של לפמלייתו

 חדשים. שמות כמה גם הפקידים, עשרות מלבד הפעם,
 של יועץ־התדמית שהוא תאומים, משה הפירסומאי ביניהם:

 סוויסה ימין מירושלים המיזרחיים והעסקנים פרס,
 על לפמליה הצטרף תאומים ברזילי. ומני (האוהלים)

חשבונו.

וענונו למען קלי
 בפרלמנט הירוקים סיעת ראש קלי, פטרה

 בעולם מכריה לכל במיכתב פנתה הגרמני,
 מרדכי של בזכותו עצומה על לחתום בבקשה
וענונו.
 חרותם את סיכנו רבות במדינות הגרעיני הנשק ״מתנגדי
 המפתחות ממשלותיהם, מעשי על העובדות את כשחשפו

 כעת. כלוא הוא ולכן כמוהם, עשה וענונו מרדכי כזה. נשק
 העומדת בעצומה, נאמר אסיר־מצפון,״ אלא פושע, אינו הוא

הביזלאונו'. טר־ב־זן בהרלד כמודעה להתפרסם

לחדד ארס מסוק
 תרז של לשרותה מיוחד מסוק העמיד האו״ם

 לצאת שתוכל כדי חדד, סעד אלמנת חדד,
 להשתתך לביירות, ממרג׳-עיון בביטחה
מישפחתית. בהלוויה

 נפטר צד׳׳ל, את שהקים המייג׳ור של אחיו חח, של גיסה י-
 בתחומי היבשה, בדרך לנסוע חששה והאשה בביירות,

 חדר של הגדולות בנותיה עוינות. מיליציות של שליטה
ישראלי. במימון בצרפת, בפנימיה לומדות

כשוף לדרוזים מגבית
 בישראל, הדרוזית העדה של מנהיגי־הדת

 החליטו טריו!, אמץ השיח׳ של בביתו שהתכנסו
 בלבנון. השון! בדדי אחיהם למען מגבית לידים
 של פנייתו בעיקבות נערך במגבית הדיון
 לטרין!. ג׳ונבלאט ואליד
 רבות דרוזיות במישפחות פגע בלבנון הכלכלי המשבר

בגליל מקורות חרפת־רעב. באחרונה הסובלות בשוף,

 בין שוטפים קשרים מתקיימים באחרונה כי מציינים,
לרצועת־הביטתון. שמחוץ עדתם בני לבין בישראל הדרוזים

במישטרה הכרעות
 המישטרה של הארצי המטה במסידרונות

 בר-לב, חיים שר־המישטרר* כי מנחשים,
 סבב בעניין החגים אחרי להכריע מתכוון

בצמרודהמישטרה. המינויים
 כפי — סגן־המפכ״ל לתפקיד עמיר גבי ניצב יקודם אם גם

 את אוטומטית לו יבטיח לא הדבר — במישטרה שצופים
איבצן. אריה פרישת אתרי המפכ״לות

הושיא את להקפיץ
 גזית, שלמה של מצחיק כישלון עוד
 היום לאותו קבע הוא הסוכנות: מנכ״ל
לאו וכמעט — בנובמבר 9ה־ — עצמו

בהש טיקסיים, אירועים שני השעה תה
 הראשון, עצמם. המכובדים אותם תתפות

 דולצין, ואריה הרצוג חיים בהשתתפות
 של הפתיחה טקם הוא בבית־הנשיא,

 יהודיים. עיתונאים של העולמי הכינוס
פתי טקס הוא לירושלים, בכניסה השני,

 בהשתתפות הוא גם הציוני, הארכיון חת
ל ניתן אולי תיאורטית, ודולצין. הרצוג
המקו שני בין והיו״ר הנשיא את הקפיץ

 האירועים שלשני היא הבעיה אף מות,
עצמו. הקהל אותו הוזמן

החואה כדרך גזית
 הסוכנות, מנכ״ל גזית, ששלמה סיכוי כמעט אין

 יהיההיו״ר — הבאה בשנה בתפקידו ימשיך
יהיה. אשר בדצמבר שייבחר
 הוא כי רעים תמימי הגדולות המיפלגות משתי העסקנים

זה). בעמוד לבנה מיסגרת כושל(ראה מנכ״ל

חדשים סרבנים 16
 ביום שיגרו גדם סך על וצעירות צעירים 16

 הם שבו לשו״הביטחץ, מיכתב השבוע השני
 בשטחים לשרות להישלח שלא מבקשים

הכבושים.
 מעבר השרות כי מכריזים ,1967 אחרי שנולדו הצעירים,

 את נוגד ומדכא״, כובש שילטון של ״בשרותו הירוק, לקו
 לשטחים לצאת פקודה יקבלו אם כי ומודיעים מצפונם,

אותה. לבצע יסרבו — הכבושים

והשנור הגבורה חידון
 בפולין, להיערך עומד למדינה 40ה־ חגיגות במיסגרת

 במילחמת היהודית הגבורה ״חידון ,1988 מאי בחודש
 לחורבות סמור בוורשה, ייערך החידון השניה״. העולם
 בני״נוער. אלפי בו וישתתפו הגטו,

 אלפי את לארץ להטיס היא התוכנית
 היעדר בגלל אולם החידה. בתום המשתתפים,

 בקרוב לפתוח המארגנים עומדים משאבים,
 יוקרתיים אירועים שיכלול אדיר, במסע־שנור

פאר. מני בהנחיית פומבית, מכירה וגם

נשים בלי וליט*קה״3״
 של הירחה״פוליטיקה״ במערכת החברות נשים

 של האחרון שבגליון כך על ביקורת מתחו ר״ץ
 נפקד הישראלית, לזהות כולו המוקדש העיתון,

 של מאמרה מלבד מחברות-נשים, של מקומן
 המיפלגה. מנהיגת אלוני, שולמית

 לפרסם סירב סאמט, גדעת העורך, כי נודע גם בינתיים
 כך על הגיב פמיניסטיות. מחברות שתי שהגישו מאמר

 את לפרסם מעונית ״הייתי הזה: השלם לשאלת סאמט,
 עמד לא הוא לי, הוגש שהוא כפי אולם הזה. המאמר

 אותו החזרתי לפירסום. התאים לא ולכן שלנו בסטנדרטים
 לעשות הצליחו לא הן אותו. שיתקנו בבקשה לכותבות

כך.״ על מצטער ואני זאת,

סבא ליד לסקר
 שנתמנה הארץ, של חובש־הכיפה העיתונאי שרגאי, לנרב
 מעטים רק בעיה. היתה הסוכנות, לענייני היומון ככתב

 שרגאי, ש״ז איש־המפד״ל — הכתב של סבו כי יודעים
 החמישים, בשנות ואחר־כך, ירושלים עיריית ראש שהיה
 בסוכנות. עדיין קשור — והקליטה העליה מחלקת יו״ר
 סמוך קטן, חדר רולצין אריה לו העניק שנים ארבע לפני

 יום. מדי בו לשבת מקפיד 88ה־ בן ושרגאי ללישכתו,
 מדליף שהוא סבו את להאשים עלולים כי שחשש הכתב,

 הסב למינוי. שהסכים לפני בו התייעץ פנימי, מידע לו
סודות. יודע הוא אץ שממילא אותו הרגיע

בהונגריה גם מתחדדים
 באחרונה מאפשרים הקומוניסטית הונגריה שילטונות

 בתשובה החזרה של עניפה פעילות לנהל מישראל לחרדים
 הרבי של חסידיו בכך עוסקים בבודפשט, יהודים בקרב

 אגורה במיסגרת נעשית הפעילות ברחובות. החי מקאליב,
סופר. החתם של שמו לתיפארת

בבית אות□ להשאיר
 הכלכלי״ המשימה כ״כוח האמריקאיים המנהלים

 את מעט, ולוא לשפר, כיצד מוחם את יגעו
 מצאו. וגם יגעו — כארץ הכלכלי המצב

 הנסיעות את דראסטי באופן לצמצם המלצתם:
 ישראליים פקידים של חסרות־התועלת
 ״כוח פרוייקט בשרות כביכול לארצות-הברית,

המשימה״.

ב״ש במיבללת חקירה
 הסיכללה מנהלי את לחקירה השבוע זימנה המישטרה

 במישרדי מיסמכים ותפסה בבאר־שבע, המכנולתית
 פליליים. אי־סדרים של בחשד היא החקירה המיבללה.
 למישרד־העבודה־והרווחה במשותף כפופה המיכללה

נן־מרזן. ולאוניברסיטה

בכת כת מילחמח
 ועדת של עבודתה על חדשים גילויים

בחוב כלולים כיתות לענייני תעסה־גלזר
 למדיטציה האגודה לאחרונה שמפיצה רת

הוועדה. מדוח שנפגעה טרנסנדנטלית,
 באור העניין את מציג הגילויים אחד

 מתחרות. כיתות שתי בין כמילחמה חדש,
שהו בחיל־האוויר רב-סרן אחדהמודטים,

פעי על לספר כדי הוועדה לפני כעד פיע
 בשבועה מצהיר למדיטציה, כמורה לותו
ש הפגישה, ״בתום הבאים: הדברים את

 תעסה- מרים הגב׳ אמרה כשעה, נמשכה
 לישיבה, תלכו זה? כל את לכם ,למה גלזר:

תורה!׳ תלמדו

באוניברסיטות נזכרים
 עסקני־סטודגטים־ של חדש פורום השבוע קם בירושלים

 וסידרים יו״רים חלק בו לוקחים חרות. מטעם לשעבר
 סלבין(יועצו שמוליק כמו הסטודנטים, בהסתדרות לשעבר
 במישרד־השיכון), (בכיר כשריאל בני שמיר), של הכלכלי

 רבדל ואריאלה בבירה) מישרד־הרישוי (מנהל בן־חור רפי
 החדשה, הקבוצה חברי בסוכנות). אהרון חיים (מלישכת

 בתנועה. המחנות לכל שייכים רבדל, שבראשות
 וישראל הנגבי צחי הסטודנטים־לשעבר שני
 באוניברסיטות, לחרות רע שם שהוציאו כץ,
באו. לא

לבנקים! להתפתות לא
 כל מפי הבנקאיות, במניות המחזיקים לאוזני עצה

בכלכלה; הרציניים המומחים
 לתוכניות-החיסכון עכשיו להתפתות אץ

 עם לחכות יש האוצר. ושל הבנקים של השונות
 אוקטובר בסוך האחרון, הרגע עד החלטה כל
 ועוד עוד יוצעו זה מועד שיתקרב בכל —

 לחוסכים המוצעים והתנאים חדשות, תוכניות
וישתפרו. יילכו

ב״רסקר פיטורין עוד
 בה צפויים להתאושש. מצליחה אינה 1רסק חברת־הבניה

פרוייקטים. וצימצום נרחב, בהיקף נוספים. פיטורין

בדרגה עולים ס בשבי
 בתי־הסוהר בשרות סוהרים רבי 400 ראש־השנה, לקראת
 נועדת בדרגה ההמונית העליה סמל. לדרגת הועלו

לסוהרים. שכר להוסיף למעשה,

 של הבא הגרון הונעה
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ביממה תוקדם
 הקיוסקים בכל להשיגו יהיה ניתן

 השלישי ביום הארץ ברחבי
 בתל־אביב באוקטובר. 6ה־ הבא.
בערב. השני ביום כבר יופץ הוא
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