
ביוני — במעדר הבחירות
 שבהן מיפלגת-העבודה, במרכז הבחירות

 הבאה, לכנסת המועמדים רשימת תיקבע
יוני. בחודש הנראה, ככל ייערכו,

פרץ־רפול הסבם
 ארץ״ ישיבת,,נווה ראש רסול, אליהו הרב

 את להדיח ינפה לא ש״ם, וממקימי בבאר־יעקב
במיפלגה. מבכורתו פרין יצחק הרב

 לכנסת ש״ס ברשימת ריאלי מקום יקבל הוא זאת תמורת
 השניים. בין שהושג הסיכום זה — הבאות בבחירות

 לחץ עליו הופעל ושם בחרל, שבועיים לפני ביקר רפול
במיפלגה. שלום־הבית את להפר שלא רבנים מצד כבד

את ביקש חריש  הממשלה וביפו. בעכו בירושלים, 1948 משנת
 ללא אלה, למיבנים ריאלי שכר־דירה תקבע

הדייר״. הגנת ״חוק הגבלת

בלונדון וענונו
 בשם הצגה אלה בשבועות מועלית בלונדון

וענונו״. מרדכי של ״שיקוליו
 בשם איש כתב המחזה ואת קטן, בתיאטרון מועלית ההצגה

בשבועון מפורסם ההצגות מועדי על מידע גבריאל. רון

פרוש של התיק
 ביקשו לממשלה המישפטי היועץ של במישרדו פרקליטים

 חבר פרוש, מאיר של תיק־החקירה את המישטרה מן
 פרוש. מנחם ח־כ של בגו עירייודירושלים, מועצת

 בירושלים. החרדים בהפגנות בהשתתפות חשוד פרוש
 ירוק אור יתן זה צעד כי חוששים במישטרה

 עזרא לקורבן. עזרא ציון פקד של להפיכתו
פרוש. את חיכה כי בכד חשוד

ט״ם־אאוט.

ארציים ועדים הבעייה:
 במישרדי־הממשלה ארציים עובדים ועדי

 שהם תוך עצמאי, כוח באחרונה צוברים
 הסתדרות־־עובדי־המדינה, של מכוחה נוגסים

 ומועצות־פועלים, מקומיים ומוועדים אחד, מצד
שני. מצד

 שירום, אריה הפרופסור שעה־ במחקר התגלה כך
של סאיר נולדה ססן במיסגרת תל־אביב, מאוניברסיטת

ההסתדרות.
 היא התופעה: עם ההסתדרות מתמודדת שבה הדרך

 אותם ומפתה הארציים, בוועדים כוחניים מנהיגים מאתרת
 המיקצועיים האיגודים של הקבוע המנגנון אל להצטרף

שלה.

לנשים גיידוח־מידע

 — ללא־מעשנים אגד
בהסכמה רק

מיו אגפים במיסעדות להקצות ההצעה
במח שעה לפי נתקלת ללא-מעשנים חדים
חוקי־ביורוקראטי. סום

 מן 80ס/״ רוצים וסטון, ג׳רי הד״ר לדברי
 בהפרדה — המעשנים וגם — הסועדים

 המישפטית היועצת ניסחה הצעתו, לפי זו.
 לרשויות זו ברוח הצעה מישרד־הפנים של

ל ההצעה עוכבה בתל־אביב המקומיות.
להט. שלמה(״צ׳יץ״) על־ידי חסידיה דעת

ה נכשלה הכנסת של שבוועדה אחרי
 החברים־המעש- ריבוי בגלל אולי הצעה,

עי חוק-עזר לחוקק הרצון וחוסר בה, נים
 להשיג להט שלמה מנסה בתל־אביב, רוני
 בעלי- עם הידברות באמצעות המטרה את

המיסעדות.

והכבלים ■וסי רבי
מה התמוטט בפקיעין יוסי רבי קבר
גשמים.

ה ״זה טוענת: מפקיעין זינאתי מרגלית
 התכנסו בצפת חכמים לו.״ התנכלו ערבים

 אצבע זה אחרת: והחליטו בעניין לדון
ב הטלוויזיות תופעת על עונש אלוהים,
פריצות. המשדרות כבלים,

לארנס מילוא בין מתיחות
 בין מתיחות האחרון בזמן יש החרות בתנועת

 רקע על ארנס, משה לשר מילוא רוני ח״כ
הסוכנות. הנהלת יו״ר לתפקיד הבחירות

 אי־הצגת שבגלל בכך ארנס אח מאשימים מילוא אנשי
 לטונת התפקיד את הליכוד הפסיד לתפקיד, מועמדותו

המערך.

בסניפים לסיור נתניהו
 כסוף יבוא בארם, ישראל שגריר נתניהו, בנימין(״ביבי״)

 ברחבי בסניפי־הליכוד מקיף סיור לערוך כדי לארץ השבוע
המדינה.
 בתנועת- מנורה. האחרון בזמן מרגיש נתניהו
 להציג נאות שלא מפני עליו כועסים החרות

 היהודית, הסוכנות יו״ר לתפקיד מועמדותו את
בתפקיד. לזכות התנועה סיכויי את סיכל ובכך
 תפקידו סיום לקראת בסניפים הסיור את עורך גתניהו
 רוצה הוא שאחריהן הבאות, הבחירות ולקראת בארס,
הליכוד. מטעם חבר־כנסת עצמו את לראות

 אירגונים, שישה המאגד הפמיניסטיים, האירגונים פורום
 לקיים ההצעה על 40ה־ חגיגות מטה עם ומתן משא מנהל

האשה. למעמד הנוגעים אירועים
 לנשים שניידות-מידע על-כך מדובר השאר בין

 בין ויפיצו ובשכונות, בערי-הפיתוח יבקרו
לזכויותיהן. המודעות את הנשים

 סייעו לא הכתבים
המוחרם לחבר

האח בשבוע יש באגודת־העיתונאים
 הכתבים ״תא כי על והתמרמרות כעם רון

בכ ואגודת-העיתונאים בפרט, הצבאיים״
 הכתב בניהו, אבי מאחורי עמדו לא לל,

 שדובר־צה״ל ״על־המישמר״, של הצבאי
מיגבלות. עליו הטיל

 מיד בבקשות הטיפול נמנע מהכתב
 לשאילתות, תשובות לו ניתנו ולא חדות,
בבסי וסיורים שיחות־רקע ממנו נמנעו

סים.
 להרצאה הזמנתו את ביטל גם צה״ל

 בנימוק ותיקשורת, צבא על צבאי בבסיס
לבסיסי־צה״ל. להיכנס לו שאסור

ב העיתונאים מבחינת הסתיים העניין
במועצת-העיתונות. דיון

בעירייה הטרדה עוד
 עומדת מינית הטרדה של חדשה פרשה

 אירגוני-נשים תל־אביב. עיריית את להסעיר
בעניין. חומר אוספים

 מכוניות מנעול■
לבית־המישפט

 על-ידי הוגשה זמני צדמניעה למתן בקשה
 ״ביטכונית״ הפטנט יצרנית ״צוק־אור״, חברת
רכב. למיגון

 מושלית. את המייצרת דםה־לזק, החברה נגד הוגש הצו
 בהעתקת חשד בגלל התבקש הצו כספודת. ואת סקיוריט׳
הפטנט.

 למפקח־יעל־ פניה גם זוז, רקע על תיתכן,
 אחת הצליחה אם לבדוק שיתבקש הביטוח,
 להכיר חברות-הביטוח את לשכנע החברות
העדיף. באמצעי־־המיגון שלה במנעול

הרבנים נגד בג״ץ
 הוציא בד, גבריאל העליון, בית-המישפט שופט

 הגדול הרבני בית-הדץ נגד צדעל-תנאי
 טעם ליתן עליהם וציווה גיבשטיין, שלמה ונגד

 הגירושין במישפט פסק־־הדין יבוטל לא מדוע
 לא ומדוע גיבשטיין, ושלמה שולמית שבין

 בתיק. לדון חדש הרבב ימונה
 את שנתנו לפני עיינו, שהדיינים היתה העותרת טענת

 שנתנו מבלי הבעל, אליהם ששלח בכתב־שיטנה פסק־דינם,
 להגיב. ההזדמנות את ולבא־כוחה לאשה

 ראש־עיריית לשעבר וענית של גיסתו גיבשטיין, שולמית
 מאות העיירה ברחובות הפיצה ראשון־לציון,

 הזה בהשלם שהתפרסמה הכתבה של מצולמים עותקים
)28.10.(

והצבא ערביי־ישראל
 הספר מחברי 14מ* אחד מסאלחה, עומר

 לצאת העומד וארץ־ישראל״, ״מדינת־ישראל
 דורון, אדם בעריכת ״בית־ברל״, בהוצאת לאור
 כי במדינת-ישראל״, ישראל ״ערביי בפרק טוען

 בשעתו נקבע ערביי־־ישראל של ״אי־גיוסם
 וערביי־ הישראלי המימסד שד אחת בעצה -

 הזה הנושא בהעלאת לדאות על-כן ויש ישראל,
 לאי־מתן ונימוק בלבד, אמתלה ושוב שוב

 הערבים.״ לאזרחים שוות זכויות
 ארץ־ ״ערביי במושג השימוש כי עור טוען מסאלחה
 כוונה ״מגלה הערביים ישראל מדינת אזרחי כלפי ישראל"

 או השטחים, לערביי להשתוות אלה אזרחים על כי
להיפך.״

לכירסום חדש כתב־עת
 מישרדי־פירסום, 70 המאגד לפירסום, הישראלי האיגוד
 כתב־עת לאור להוציא עומד בראל, אבנר הוא שלו שהידר

 לבעלי־המיקצוע בימה שיהווה ״פירסום״, שייקרא לפירסום
בארץ.

לילדים תשדירי־שרות
 הוא שלה שהידר בישראל, ביסוודדויים חברות התאחדות

 דופן: יוצא צעד על החליטה מינרר. חברת מנכ״ל לוי, עוזי
 גם ישודרו ההתאחדות של מתשדירי־השרות אחדים

 את הצופים לילדים להדגיש כדי הלימודית, בטלוויזיה
שבביטודדחיים. החשיבות

הדייר הגנת חוק יבוטל
 6000 לגבי הד״ר התת חוק את לבטל עומדת הממשלה

 לבתי־עסק. והמושכרים בבעלותה הנמצאים מיבנים
הנטוש״ ל״רכוש השייכים במיבניס מדיבר

תוספת יקבלו השחקנים
 .10,!? של תוספת־שכר יקבלו הקאמרי תיאטרון עובדי

 רטרואקטיבית, לתוקפו יכנס באחרונה, שנחתם ההסכם,
.1987 באפריל 1מה־

בתיאטרון מנויים ביקורת
 תיאטרון־חיפה של הפנימי־ המביך בדיקת
מנויי-חינם. מאות חילק התיאטרון כי גילתה
 מנוי־חינם כרטיסי 61♦ על השבוע דיווח חיפאי מקומון

שחולקו.

 הציל עליון כוח
עופרים אבי את

 בלילה הרךח על שהחליקה מכונית
 של למכונית־״אאודי״ קשה לתאונה גרמה

בגרמניה. מינכן ליד עופרים אבי
 אשתו נפצעו. לא )3(טל ובנו עופרים

 דם שתת )5( גיל והבן התעלפה. סנדרה
 הרופא סמוך. לבית־חולים הובלו הם באף.
 הוא אך צווארו, את לחבוש לעופרים יעץ

סירב.
ב מאמין ״אני הכריז: הישראלי הזמר

 שיקרה מרשה היה לא אלוהים עליון. כוח
הג־המולד.״ ערב חמור משהו לי




