
בשר ירןגה המערך ג□
בממשלה, בשר מחדש ארנס משה יתמנה אם
 המערך גם ירצה אלה, בימים שמסתמן כפי

האיזון עלי לשמור בדי מטעמו, נוסך שר למנות
הקדוש.

 שאמנון מכיוון האיזון, הושב ארנם של התפטרותו עם
 שייך היה הממשלה, מן הוא גם שהתפטר רובינשטיין,

לגוש־המערד.
 התחילו כבר מיפלגת־העבודה במיסדרונות

 בינתיים לתפקיד. המועמד לבחירת הגישושים
 מוטה אדרי, רפי אפשריים: שמות כמה הועלו

ארד. ונאווה גור

מועמדת אביטל
לבארים

 היא במישרד־החוץ, סמנכ״ל כיום אביטל, קולט
בפאריס. שגרירת-ישראל לתפקיד מועמדת
 בנידיורק קונסול־ישראל לתפקיד אביטל של מועמדותה

 ובמקומה שם, דתיים יהודיים גורמים בהתנגדות נתקלה
 לענייני־ פרס שימעון של יועצו סביר, אורי לתפקיד נבחר

תיקשורת.
 של במקומו בפאריס, שגריר־ישראל לתפקיד
 גם מועמד תפקידו, את המסיים סופר עובדיה

 לענייני- שמיר יצחק של יועצו פזנר, אבי
תיקשורת.

בתל□ ילך שלא מי
יעוף

 לבחירות גדולה חשיבות השנה מייחסים בליכוד
 בערים היו שבהן קודמות, לשנים בניגוד המוניציפאליות.

 בכל השנה תתייצב הליכוד, מסעם אחדות רשימות רבות
 לליכוד. משותפת אחת רשימה עירייה

 חד־ באוסן הוחלט, מוסדות־הליכוד בהנהלת
 קו־המיפלגד״ לפי ילד שלא מי כי משמעי,

מהתנועה. יורחק

הפילו נשי□ 20 לפחות
נרש בעזה ״אל-שיפא״ בבית־החולים

מיק 20 לפחות האחרונים בשבועות מו
הרות. נשים של עוברים הפלת של רים

מד גאז של גדולות שכמויות מתברר
 גורם והדבר בדם, חמצן חוסר יוצרות מיע

העובר. הפלת של לתהליך

לעיר מחוץ מועמדי□
 שלתפקיד אפשרות מסתמנת בבאר־שבע

 תושבי שאינם שניים יתמודדו ראש־העירייה
באר־שבע.

 ים־המלח, מיפעלי מנכ״ל שהיה מי שחר, אריה הם השניים
 רגר, יצחק ואיש־העסקים מיפלגת־העבודה, מטעם שירוץ
 הליכוד. מטעם שירוץ שבעיר, הקניון מנכ״ל שהוא

 מתגוררים שהשניים היא הטכנית הבעייה
 נפרדת, מקומית מועצה לו שיש פרבר בעומר,
לבאר־־שבע. הסמוכה

•כונסו המערך ערב״
 לבירורים הבימה ביוזמת המערך, יוני

 החליטו אבן, אבא ח״ב בראשות פוליטיים,
מיפלגת־העבודה. חברי ערבים של כנס לארגן

 על כתגובה בא בבית־ברל, בינואר 16ב־ שייערך המס,
 מיפלגה להקים דראושה עבר־אל־והאב ת״כ של יוזמתו
 מיפלגת־העיודה. לתחומי מחוץ ערבית
 חברי־הכנסת ביניהם — יוזמי-הבנם כוונת
 של זו כוונה לסכל — רמון וחיים נמיר אורה

דראושה.

הפגנות לדיכוי שיטוח
חודשי□ לפגי כבר

 לדיכוי חדשות שיטות מעבד צה׳׳ל החל שנה חצי לפני כבר
 בשיטוודפעולה כרוך היה הדבר הכבושים. בשטחים מהומות
 ובהדרכה. חדש בציוד חדשות,

 התפרצות ♦טיגרתית. בדרך התקדמו הדברים
 באה ובגדה ברצועה ההמונית ההתקוממות

 עדיין. לכך מוכן כשאינו במפתיע, לצה׳׳ל
 השיטות בעיבוד עסקנו שכבר לנו יאמינו לא ״עכשיו

צה״לית. אישיות אמרה לפני־כן,״ החדשות

דומ־דו□ ״כדורי
כדורי־גומי?

 בשטחים הנפוצות השמועות בי יתכן
דוס■ בכדורי צה״ל משתמש כאילו הכבושים,

בכדורי־גומי. בשימוש מקורן דום,
 הבינלאומי, החוק פי על האסורים דומ־דום, כדורי

 המורים לנזקים וגורמים הנפגע, של בגופו מתרחבים
 כאלה פגיעות מצאו כי טוענים ערביים רופאים לאיברים.

והרוגים. פצועים של בגופם
 שכדורי. הוא ביטחוניים בחוגים ההסברים אחד
 כשהם דומות, לפציעות לגרום עלולים גומי

קצר. מטווח נורים

ממושכנים יעו״□
מראש

חב של בחוזה-הלוואה הסעיפים אחד
למשכנ בנק־הפועלים — ״מישכן רת

 שלוקח מי את מחייב בע״מ״ תאות
 הכבושים בשטחים לדירה משכנתא

 שיקבל הפיצויים את מראש למשכן
השטחים. יפונו אם מהממשלה
 כי בזה, ומצהיר מתחייב ״הלווה

 מדיניות מסיבות הנכם פינוי של במיקרה
רשאי הבנק יהיה אזי כלשהן, אחרות ו/או

 מיידי לפרעון ההלוואה את להעמיד
 היתר בין דיחוי, ללא לבנק, יפרע והלווה
מאת לו יגיעו אשר כספי־פיצויים מתוך ' ו ?

 הבל- יתרתה מלוא את ממשלת־ישראל,
 שתהיה כפי ההלוואה, של תי־מסולקת

עת. באותה
והזכו כספי־הפיצויים כי בזה ״מוסכם

 בהגדרת,הנכם׳ כלולים יהיו לקבלתם יות
ומשועב ממושכנים יהיו והם זה, בחוזה

 וחוזה בדרגה, ראשון בשיעבוד לבנק דים
ושיעבוד. מישכון שטר לגביהם יהווה זה

מתן מהווה זה חוזה על הלווה ״חתימת
הנ״ל  לפיצויים זכותו להמחאת הסכמה

 לבנק בלתי־חוזר יפוי־כוח ומתן לבנק.
 ו/או ישראל ממשלת אצל בשמו לפעול

 במיש- לידיו ולקבל אחר, מישפטי גון! כל
 ולחתום לערוך וכן כספי־הפיצויים, את כון

 כתב־ כולל — מיסמך כל הלווה בשם
 כתב־המחאת■ ו/או ושיעבוד מישכון
 האמור לצורך דרוש שיהיה — חיובים
לעיל.״

בפברואר יתפטר דיניץ
 היהודית הסוכנות כיו״ר שנבחר דיניץ, שימחה
מחברותו יפרוש הציונית, ההנהלה וכיו״ר
פברואר. חודש באמצע בכנסת

 כן לפני אך גיל, יעקב לקבל אמור דיניץ של מקומו את
 מן הוא גם לפרוש ממפ״ם שם־טוב ויקטור ח״כ יצטרך

 — ומפ״ם העבודה — המיפלגות שלשתי מכיוון הכנסת,
 לכנסת. משותפת רשימה
יציב. גרי יכנס שסיטוב של במקומו

לפיד נגד עורבי־דין
 חרות על האחרון בזמן מתלוננים ,׳

 מאז פרנסתם. את מהם גוזל הוא כי לפיד,
 מבתי־־כלא אסירים בשידורור לפיד שהתמחה

 של רבות מישפחות מעדיפים בעולם, שונים
 לעורכי-הדין. במקום אליו, לפנות אסירים

 שונות לארצות לפיד של נסיעותיו את מממנות המישפחות
 נמנעות וכך האסירים, שיחרור למען שיפעל כדי בעולם,

מעורכי־הדין. המיוחלות הנסיעות

לאוות ■אורך מילוא
 שנחלה מודאגיפימהתבוסה בתנועת-החרות

המשא־ומתן, צוות הציוני. בקונגרס המיפלגה

 בן- אליהו דרובלם, מתתיהו חברים היו שבו
 פנימית בביקורת זכה פת, וגידעון אלישר
 לצוות לצדך החליט וראש־הממשלה חריפה,

מילוא. רוני את
 מי לקבוע מסוגלת ואיננה מאחר במילכוד, נמצאת התת
 אהרון, חיים גס גיזבר־הסוכנות. לתפקיד מועמדה יהיה
 למועמד מקומו את לפנות מסרב העלייה, מחלקת ראש
חדש.

 שהשר אחרי במילכוד, נמצאים הליברלים גם
 הציונית, מההנהלה להתפטר מסרב פת גידעון

ממחנה-מודעי. מישהו ייכנס שבמקומו מחשש
כתנועה מיפלגת״העבודה ראשי הם מהמצב הנהנים

 הצופים ברעם, ועוזי לקט יחיאל ריניץ, שימחה הציונית,
 בחודש הפנויים התיקים את לאייש ומאיימים מחצר

שלהם. במועמדים פברואר

על שמועות
מעארי־שופטים

וב עורכי־הדין בין פשטה שבוע לפני
על עקשנית שמועה בתי-המישפט חוגי

תל־  בתל שופטי־תעבורה שלושה של מעצרם
 ב־ נעצרו הם כי אמרה השמועה אביב.

שהתגל ושוחד שחיתות פרשיית עיקבות
 אה כי התגלה בירור אחרי בתל-אביב. תה

נעצר. לא אחד שופט-תעבורה

יתמקד שרון
הדמוגרפית בפעייה

 ציבורי מאבק למקד מתכוון שרון אריאל השר
 כשהשאיפה בישראל, הךמוגרפי הנושא על

 בשנת שהיה המצב את ולשמר לחזור היא
ערבים. 37ו-״/״ יהודים 63״4 בארץ כשהיו ,1967
 היא, זה אופטימלי למצב להגיע ביותר הטובה הדרך

 פיתויים באמצעות היהודית הילודה את לעודד לדעתו,
ואחרים. כספיים

להגברת פרוייקט
געגועי□

ביום- צפוי בארצות־הברית החיים לישראלים
תצורה מפת־ישראל חידוש: השנה העצמאות

אד־ ד  ״ישו האמריקאי היטבועון של החג לגיליון
שלנו״.

 אלף במאה תלת־מימרית בצורה בישראל תודפס המפה
 בשוליה, שתופענה ממודעות־פירסומת ותמומן עותקים,

 בארצות־הברית. ושתיאספנה
 המפה, את המפיקה מגיבעתיים, אסיר הוצאת לדעת

לארץ.״ הישראלים געגועי את להגביר נוער ״הפרוייקט

ישראל נגד יהודים
 האחרונים בשבועות הפגינו אמריקאיים יהודים של קבוצות

הכבושים. בשטחים ישראל מדיניות נגד בארצות־הברית
במנהטן בדצמבר 30ב* שהתקיימה בהפגנה

- -י------------ ר׳ ־־..........1 •־־•■־••• -־!!•לי ■ןיי  נשאו הישראלית, הקונסוליה ליד שבניו־יורק,
בגדה־ לאלימות ״הקץ שלטים: המפגינים
 עם משא־ומתן ״פתיחת ובעזה״, המערבית

............ .......... ........־,פלסו־ כיבוש״. ללא ו״ישראל הפלסטינים״,

אופניי□ ■טיס אמבו ג
 מסע־ של מסורת יחליפו הולנדיים רוכבי־אופנייס 200

 בכבישי־ והחלקים הקפואים נהרות־הולנד על חורפי החלקה
.40ה־ בשנת מסע־אופניים במיסגרת הקופצניים, ישראל

 בישראל, קל״ם מנכ״ל בוורם, פרד לדיברי
 מטוס-ג׳אמבו שיגור חברת־התעופה שוקלת
 על הרוכבים את שיקה למיבצע, מיוחד

אופניהם.

מיובאים סרדיני□
זולים

ארצות־ה־ מתוצרת סרדינים קופסות
בשט אונר״א על-ידי המחולקות ברית,

 בתל־ לשוק-הכרמל הגיעו הכבושים, חים
 שקל של במחיר שם נמכרות והן אביב,

הקופסה.
 באותיות באנגלית, כתוב הקופסות על

שהן הוא והחשד למכירה״, ״לא גדולות,
מחנות־הפליטים. אל בדרך נגנבות

 בחנויות גם נמכרות דומות קופסות
ברצועת־עזה. למיצרכי־מזון
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