
ל קשה ביקורת רבין ע
 שר־הביטחון על קשה ביקורת יש מיפלגת־העבודה בצמרת

 לאור מארצות־הברית, שובו את הקדים שלא על רבץ, יצחק
ובעזה. בגדה־המערבית החמורים האירועים

 ביום ארצה ששב שרבץ, טענו במערך שרים
 השבוע, סון! לפני עוד לחזור היה יכול השני,

 שבהם בימים בארצות־הברית להישאר ולא
 בשטחים המצב כאשר שם, עובדים אין ממילא

והחמיר. הלך הכבושים

 אמריקאי קונסול*
ערבי ממוצא

 ארצות־הברית של הכללי הקונסול דרייפר, מורים
 בתום פברואר, בחורש תפקידו את לסיים עומד בירושלים,

שנתיים.
 שמועות נפוצו המיזרחית בירושלים

 למנות שוקלים האמריקאי שבמישרד־החוץ
 השמועות ערבי. ממוצא דיפלומט לתפקיד

 לייצג נשלח שחור שדיפלומט בך על מסתמכות
בדרום־אפריקה. ארצות־־הברית את

 של קואליציה
שיט*!הליכוד

 מיפלגת־שינוי בין חדשה קואליציה מתגבשת בחיפה
 בבחירות משותפת ברשימה לרוץ כוונה תוך והליכוד,

 והמערך. גוראל אריה עם ולהתמודד לעירייה, הבאות
דתיים. גופים כמה גם יצטרפו זו שלקואליציה יתכן

ש מסוג גאז חד
 שתב ספונטאנית, הפגנה פיזור בעת

 של ביתו ליד ושנערבה ערבים היו משתתפיה
 השתמשה בירושלים, ראש־הממשלה

 חדש. מסוג מדמיע בגאז המישטרה
 יותר, מדמיע הוא לבגדים. שנדבק גאז זהו

אחדים. ימים במשך מתנדך ואינו משתק,

סיפוח גגד בגין
 וארץ־ מדינודישראר הספר ממחברי אחד נאור, אריה

 באחר מגלה בית־ברל, בהוצאת בקרוב לאור שייצא ישראל,
 בגין, מנחם לשעבר, ראש־הממשלה נמנע מדוע הפרקים מן

לישראל. הכבושים השטחים את מלספח
 ממשלת בתקופת הממשלה מזכיר שהיה נאור,
 הגיע בגץ בי ואדמה״, ״אדם בפרק מספר בגין,
 אז כבר היה השטחים סיפוח בי מסקנה לכלל

 וההיסטורית. המדינית להיתבנות ,מעבר
 בגין של זו בהחלטה היתה נאור. טוען בדיעבד,

מצריים. עם לשלום מכרעת תרומה

מיכתב שלח בגין

 לשעבר, ראש־הממשלה בגין, מנחם
 המנכ״ל גרוזנר, ליורם ברכה מיכתב שלח

בירוש ״שרתון־סלאזה״ מלון של החדש
המלון. של בר־המיצווה לרגל לים,

 בני- עם יחד ״התארחתי כתב: בגין
 מהכנסת־ תמיד ונהנינו במלון. מישפחתי

 ממנה. מלבבת תיתכן שלא חמה אורחים
ליש כבוד להביא שתוסיפו לכם מאחל
ראל.״

 לבגין לשלוח שנה בכל טורח המלון
ליום־הולדתו. עוגה

 מכוס שרון
בישיבה פעילים

 תנועת־החרות, מרכז יו״ר שרון, אריאל השר
 ירושלים באיזור התנועה פעילי את יכנס

 בישיבת- בגדה-המערבית, ובהתנחלויות
 ליד הנמצאת גורן, שלמה הרב של האידרא

 בירושלים. המערבי הכותל
 10ל־ נקבעה והישיבה השבוע, נשלחו לחברים הזמנות
בינואר.

מזדהים מיזרחים
הפלסטינים עם
 האוהלים, תנועת עם בשיתוף השלום אל המיזרח תנועת

 מחנות לכמה לצאת עומרת למיפלגת־העבודה, השייכת
 עם הזדהותה את להביע כדי בגדה־המערבית, פליטים

במאבקם. הפלסטינים
 החמישי ביום תצא הראשונה השיירה

 יתנוססו המכוניות כשעל לג׳ילזון, מירושלים
לבנים. דגלים

ה הרצח עז  ב
נחקר לא

 נקרא לא מחול ח׳ורי מכרם העיתונאי
 לו, עד היה שהוא המיקרה על עדות למסור
 בעזה בבית־החולים פלסטיני צעיר כאשר

 ״ירה וקרא: חייל-צה״ל מול חזהו את חשף
והרגו. ירה והחייל בי!״

המקו כתב מיפו, ערבי עיתונאי מחול,
 למיס- היום באותו עוד הודיע ״העיר״, מון

 את לזהות מוכן שהוא בעזה הצבא קדת
 מיסדר-זיהוי. לו יערכו אם הרוצח, החייל

בשלילה. נענה הוא
 וגם ברבים פורסמה שהתקרית אח

 למסור מחול נקרא לא בכנסת, הועלתה
בצבא. ולא במישטרה לא — עדות

ל צה בגלי גזענות
 מחול חו׳רי מכרם הערבי העיתונאי

נוספת: פרשה של במרכזה גם עמד
 להתראיין כדי לגלי־צה״ל הוזמן הוא

 אותו כשראה לעכשיו״. ״נכון בתוכנית
נות כי על נרעש רס״ר־המיטבח, בתחנה

 את הזעיק הוא לתחנה. להיכנס לערבי נים
 של קצינת־הניהול אלעד, שלומית רס״ן

 מקומו את אלה בימים הממלאה התחנה,
בחו״ל. הנמצא התחנה, מפקד של

 לעב־ ״נכון עורכת אל פנתה הקצינה
 במפגיע ממנה ותבעה עינבר, רינת שיו״,
לתחנה. ערבים להבא להזמין שלא

 של טאגר
יהודי בוח־עבודה

 משוחררים חיילים ביניהם יהודיים, צעירים של רב סיספר
 כוח־ לגיוס חבר בקבוצת המאורגנים לפני־צבא, וצעירים

 עבודה. במציאת בקשיים נתקלים ועונתי, זמני עבודה
 בישראל, רבים שבמקומות־עבודה מסתבר
 שביתות בגלל עובדות ידיים חסרות שבהם

 מוכנים לא הכבושים, השטחים מן הפועלים
 מזה גבוה שבר יהודיים לפועלים לשלם

 מדמי* נמוך זה ושכר לערבים, המשולם
האבטלה.

שכת  עורכי־הדין לי
מעצרי־שווא נגד
 ועדה, להקים מתכוונת עורכי־הדין לישכת
 הנעשים מעצרי־שווא על יסודי דו״ח שתכץ
 בגלל תוקם הוועדה מישטרת-ישראל. על־ידי
מעצרי-השווא. ריבוי על טענה

 על המסקנות את לאכוף יהיה שניתן מקווה הלישכה
מתאימה. חקיקה באמצעות המישטרה

 סודיות הודעות
ם בי ת הצבאיים לכ

 וחברת דובר־צה״ל השבוע הגיעו ניסיון, של חודש אחרי
 המיוערות הדובר, של ההודעות כל שלפיו להסדר, איתורית
 יועברו הישראלית, העיתונות של הצבאיים לכתבים
הידיעות את הכותבת של׳איחורית, החדשה במערכת

באותו להישמע יכולות שאינן ידיעות, אוגרת וגם בעברית

 שכאשר מכיוון הכריעו, שיקולי-הסודיות
 מלבד איש, אין ההודעה, את כותב המכשיר

הנאמר. את לשמוע יכול מקבל-ההודעה,

אים  פגעו הכב
מצרית במכונית

 לכיבוי שנחפזה מכבי־אש, של מכונית
 בכיר עובד של במכוניתו פגעה שריפה,

 בתל־ באזל ברחוב המצרית, בשגרירות
אביב.

השג ואיש בדרכם, המשיכו הכבאים
 התנצלו מכן לאחר בתחנה. התלונן רירות

מדו טופם־נזק. לשגרירות ומסרו הכבאים
 חוסלה בכך דולר. 200כ־ של נזק על בר

התקרית.

יתחברו ומלטשות בנקים
שטרה ת למי טי פר

 ניתוק פרוייקט יסתיים 1987 שנת סוך עד
 ברחבי-הארץ הבנקים בסניפי מערכות-האזעקה

 פרטית לחברה וחיבורן ממישטרת־ישראל,
״.99 ״מוקד בשם

 המישטרה טענת לאור איגוד־הבנקים, מנצח הפרוייקט על
 הכבדה. במטלה לעמוד כדי וכוח אמצעים רי לה שאין

 מערכות־האזעקה כל יינתקו הקרוב ינואר בחודש
 קד10ל הן גם ויחוברו המישטרה, מן במלטשות־היהלומים

 הפרטית למישטרה רישמי באופן החברה תהפוך ובכר ,99
בישראל. הגדולה

 תשדירי־חינם
השני בערוץ

 תשדירי- ישדר השני שהערוץ סיבויים יש
 מיגזר של תביעתו תתקבל אם בחינם, שרות

 והמלב״רים(מוסדות־ללא־כוונות- ההתנדבות
 ומוועדת-הכנסת- משר־התיקשורת רווח)

לעניין־הערוץ־השני.
 ממדינות בכמה קיים כזה הסדר כי בתביעתו טוען המיגזר
המערב.

 יתכן השד הערוץ חוק חקיקת עם כי הסביר יעקובי גד
זה. בעניין כללים וייקבעו

 אינם עובדים
ם רוצים תרו ל

 בגלל רבה התמרמרות יש רמת־גן עיריית עובדי בקרב
 שכר־ לתרום אותם המחייבת לעובדים, שנמסרה הודעה
 למיפעלים־במצוקה. קרן־צמיחה למען וחצי יום של עבודה

 נובמבר, ממשכורת החל העובדים כל על חלה התרומה
 הקיבוצי. השכר בהסכם מעוגנת והיא

 הסרבנים התבקשו שבו מיכתב. קיבלו העובדים
 פוחדים העובדים לוועד. התנגדותם על להודיע

 בתיקם הדבר יירשם התנגדות, על יודיעו שאם
האישי.

ש סופר בלונדון בית רכ
 רכש סופר דויד הישראלי איש־העסקים

 עינייניו את סיים הוא בלונדון. בית באחרונה
 הוא שם. הסתבכותו אחרי האמריקאים, עם

 לנסוע עכשיו ויכול חובותיו, את שילם
לארצות-הברית.

 כדי בישראל, מס־ההכנסה עם מגעים סופר מנהל בינתיים
כספי. להסדר להגיע

ה ר ב ס ה ע־ ס  ט
אגחי־פקאן למען

 נרחבת, במערכת־הסברה לפתוח עומד בישראל הפקאן מכון
 במיטבה המשמש זה, באגוז להשתמש הציבור את לחנך כדי

 פשטידות, סלטים, כגון שונים, למאכלים כתוספת הצרפתי
 שהפקאן כך על הדגש את תשים ההסברה ועוגות. מרקים

 להסתיידות גורם אינו שלו שהשומן מזין, מאכל הוא
למשל. שומן־הבשר, כמו עורקים
 צמח, מינה הד״ר אצל סקר הוזמן העניין לצורך

 צמח זה. אגוז על הציבור חושב מה לברר כדי
 הפקאן על הרבה יודע אינו שהציבור גילתה
 לפקאן ושיש התזונתו, לערכו מודע ואינו■

יקר. מוצר של תדמית
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