
ההצבעה פוצצה כך
 בעניין מיפלגוז־הענודה במרכז ההצבעה נפסלה מדוע

 שנמסרה הרישמית הסיבה כפל־תפקידים? על האיסור
 פורסם לא שיבוש. התגלה פיתקי־ההצבעה שבנוסח היתר,

 שלוש למצביעים הציעו הפתקים ה.שיבוש״. מהו
 לקדנציה •ביטול בעד נמנע(ג> <בז נגד אפשרויות•(א>

אתת.״
 זעמם את שעוררה היא השלישית האפשרות

 ראשי של תרגיל בכך שראו המרכז, חברי של
ההצבעה. לפיצוץ המנגנון

דיניץ של קורבן עוד
 פוגעת הח״ב בכיסא דיניץ שימחה של דבקותו

במפ״ם. פנימיות כתוכניות גם
 ובאשר אם לכנסת שייכנס מועמד־המערר גיל, יעקב מלבד

 גדי איש־מפ׳׳ם גם זה לרגע מחכה דיניץ, ממנה יתפטר
 והח״כ גיל, אתרי ברשימה נתור הבא הוא יציב יציב.

 התפטרות אחרי מייד יתפטר כי הודיע שם־טוב ויקטור
כח״כ. לכהן יזכה יציב שגם כדי דיניץ,

בונדס נוקם המר
 חוק־ההסמכד, בעניין וש״ס, המפד׳׳ל כין הפומבית הקטטה
 בעניין חדש דתי למארב הסיכויים על הגולל את סתמה
יהודי״. •מיהו

 אחרי פי לש״ס, להבהיר דאג הכר־ זבולון
 הוא השבוע, פ המימי שאנשיה העלבונות

 יוזמה כל להכשיל כדי שביכולתו כל יעשה
שלהם. חדשה דתית

דליפות סותם מיצנע
 זרם את לשבש מנסה פיקור־המרכז, אלוף מיצנע, עמרם

 בשטחים המתרחש על לעיתונות הצבא מן הדולף המידע
הכבושים.

 יתדות־ לפני מיצנע מופיע שבועיים מזה
 ומזהיר להשתחרר, עומדים שחייליהן מילואים,

עיתונאים. עם לשוחח שלא אותם

 יציע: אש״ף
רב־לאומ׳ בוח

 לאחד חלופית הצעה גם נתנה אש״ף של בוועד־הפועל
 ).10 ד1עם ערפאת(ראה יאסר של תוכנית־השלום מפרטי

 השטחים כי מציעה המקורית התוכנית
 האו״ם. של כודדשלום לפיקוח יימסרו הכבושים

 לעובדה מודעים אש״ך שראשי מכיוון
 האו״ם, את אוהד אינו הישראלי שהציפר

 יימסרו השטחים כי החלופית ההצעה אומרת
 יחידה גם תהיה שבו רב־לאומי, כוח לפיקוח

בסיני. בודדהשלום כמו אמריקאית,

 השידור: ביטול
הכסף בגלל

מתנ אינו כי הודיע נבון שיצחק בעוד
 הקדם• המישחקים מן חיים לשידורים גד

 הוא ובניו־זילנד, באוסטרליה אולימפיים
 את פורת, אורי למנכ״ל־הרשות, השאיר

השחורה. העבודה
 חיים. שידורים יהיו לא כי הודיע פורת
 המיש• יתקיימו פער-הזמן בגלל התירוץ:

 שעון־ישראל. לפי הפקר בשעות הקים
המו השידורים, עלות האמיתית: הסיבה
דולר. אלך 200ב- ערכת

לארץ סופר אייב
 של המישפטי היועץ פפר, אברהם(״אייב״)

 השופט שהיה ומי האמריקאי, מישרד-החוץ
 השפעון נגד שרון אריאל של במישפט-הדיכה

ק. לביקור לבוא עומד ״טייס״, פ
 לקמפוס יובל חצי חגיגות היא סיבת־הביקור רישמית,

 במישרד־ אולם רפורמי, קולר ן1ץני היכר! של הירושלמי
שולץ. ג׳ורג׳ של הקרוב בביקות קשור שהוא סבורים החוץ

לעורכים טילפן שמיר
 טילפן ובעצמו בכפדו שמיר יצחק
 לשכנע בדי היומיים, העיתונים לעורכי

 הכתפם, את מאתונה להחזיר אותם
י לשם ששוגרו  ספינת• על לעלות פ

הפלסטינית. המגורשים
 ״שוכנעו״ העיתונים עורכי כל כמעט

 שהיה לפני עוד כתביהם, את והחזירו
לא. או לפועל תצא ההפלגה אם תרב

ומצנזרים עורכים
 לאפשר פרבו עיתונים עורכי שלושה
 לסקר וללרנקה, לאתונה לצאת לכתכיהם

 זמר חנה ״ספינת־השיבה״: של מסעה את
 רובינ- דני של נסיעתו את מנעה מ״דבר״

 ראשית״ מ״כותרת ברנע נחום שטיץ,
 מ״על גפן ומארה כצמן מאבי זאת מנע

ליפ עודד על הנסיעה את אסר המישמר״
קווה. ואבשלום שיץ

 זאת. בכל לקפריסין יצאו וקווה ליפשיץ
 לקבל סירב מפ״ם ביטאון אך סרטי, באופן

 פעילי רצח על כלשהם דיווחים מהם
בספינה. הפיצוץ ועל אש״ך

באדים־אבבה מיפגש
 באדיס־אבבה. נערך האו׳׳ם בחסות ישראלי־פלסטיני מיפגש

 עפיך והמדען קינן עמום הסופר פ השתתפו
עפ ספיח, ש  כיום ערפאת, יאמר של עוזרו ל
בהולנד. אש״ף נציג

 אתיופיה, בבירת שגרירויות 25 של נציגיהם נכחו במיפגש
 וגרמניה ברית־המועצות ארצוודהברית, נציגי וביניהם

אפריקה. ארצות מרוב עיתונאים עשרות ובן המערבית,

 לאישור חיכו
האמריקאים

 מועמד לבחירת ההצבעה עריכת בין עברו ימים חמישה
 הסוכנות של העליה מחלקת ירר לתפקיד מיפלגת־העבודה

 על התמודדו מועמדים שני הקולות. ספירת לבין היהודית,
 גורדה. ואורי נרקיס עוזי התפקיה

 על-ידי המועמדים לאישור המתינו במיפלגה
פ ניתן, כשזה ורק האמריקאים, ר ע  ספירת נ

גורדון. נכת- שבפסח הקולות,

כסף כלי ציונות
 בהסתדרות הצטבר דולארים, אלפי במאות הנאמד גרעה,

, הציונית.
 בקונגרס לעפד שנשכרו והעובדים, הספקים כל

ם. את היכלו לא עדיץ האחרון, הציוני  שפ
באפריל. 1ל- נדחה התשלום

בבר־אילן סצינווו־מין
 בר-אילן אוניברסיטת של לקפיטריה

בקפי הוקרנו באחרונה התועבה. חדרה
 ועי- מץ סצינות נראו שבהם סרטים טריה
 שומ־ של לאוזנם גונב שהדבר מבלי תם,

 שם הפערים מיספר במוסד. ת-המוסר
משמעותי. באופן עלה

התפטרות תובעים
ראש־־המועצה

 ראש נגד ועד־סעולה הוקם במבשרת-ציון
 דואר* משה עורך־הדין המקומית, המועצה

 מישרד״ מטעם קרואה, ועדה בראש העומד
הפנים.

 חברה בעל תושב־המקום, של שרותיו את שבר דואק
 רב זעם עורר הדבר והתדמית. יחסי־הציבור בתחום לייעוץ

 מהיועץ. גם שיבטם חסכו שלא ומושבים, בקרב
 ראש• של התפטרותו את תובע ועד־הפעולה

הקרואה. תועדה של ופיזורה המועצה

לגונן פרטי רישיון
 לחקירות• היחידה ראש גונן, יורם תת-ניצב

ש המישטרה, של הארצי במטה תנאה  פק
פ. כתקר תשיון וקיבל ר פ

 בתפקיד אותו יותיר החדש סמדהסינויים כי חשש גונן
מ לעזוב ייאלץ והוא פחות־ערר,  בינתיים המישטרת )

 בארצות• המישטרה כנציג יתמנה שהוא השבוע פורסם
הברית.

הצעירה נגד יחצ״נים
 הוועדה החלטת בתדהמה ומקבלה היחצ׳נים בקרב

 במישרד שבחרה למדינת 40וד חגיגות את המארגנת
 יחסי־הציבור את לנהל בלבד, חודשיים לפני שנפתח

 בתל־אביב התערוכה בגני שתיערן־ ,40ה־ שנת לתערוכת
 כדוברת שנה לפני עד שימשה המישרד בעלת יוני. בחודש
והייצור. לפיריון־העבודה המכון

 אולם גדולים, מישרדים עשרה התחרו במיברז
 אלך שדרשה הצעירה, את העדיפה תועדה
פ שקלים ל שרותיה. עפר לחודש ב

אהדה מגייס רפפורט
 ישלח ,9 עחץ בניריורק, החשובים מערוצי־הטלוויזיה אחד

 תוכניות שבוע במשך שישררו צוותית שני מארס בחודש
 ביי, ריצ׳ארד בראשות יהיה אחר צוות מישראל. רצופות

 דניז בראשות השני והצוות מרנר־ם, אנשים התוכנית מגיש
 נפגשו השניים תוכנית־חדשות. המגישה ריצ׳ארדסון,

 ברון־ בנידיורק, הישראלי נספח״העיתונות עם השבוע
ת (.בובי״> ע  תיאום. לשם נ

 11 לפני לישראל נשלחה כבר ריצ׳ארדסון
 נססדדהעיתונות אז שהיה מי בעזרת שנים,
 בניו־ייודק עתה מסייע רפפורט רפפורט. עזריה

 במיסגרת הקשה׳, מדיניות,תד את לתזביר
ה  לשם תדשים שלושה לפני עימו שנחתם תז

לישראל. 40ה־ חגיגות בפרוייקט פסול

לדימונה חלמיש״ מ
 מועמד יהיה בתל־אביב, חלמיש חברת מנהל ללוש, גבי

 ראש־העירייה אללי, אלי דימונה. עיריית לראשות הליכוד
 למרכז ועבר הליברלית מהמיפלגה שפרש הנוכחי,

 מועמדה, ולהיות הליכוד לשורות לחזור רצה הליברלי,
לפורשים." סולחים לא •בחרות בטענה: נדחה הוא אולם

 חולוני תחליף
לתל־אכיכ

 דונם, 200 של שסח על שישתרע חדש, ובידור בילוי איזור
 מדובר שבו השטח בחולון. קריית״שרת לשכונת סמוך יוקם

 במקום יושקעו התיכנון על־פי שיזם. לבריכת סמוך נמצא
 פרסיים. וחמים ממשקיעים יגוייסו שרובם דולר, מיליון 22

 תלון, עיריית של החדש הראש שתן, תים
 את אליו ימשוך החדש שמרכז־הפלוי מקווה

 בתל* לבלות כה עד שנהגו בעיר, בני־־הנוער
אפב.

לביטוח תדמור
 העומד האיש הוא תדמור מאיר הוותיק הכלכלי העיתונאי

 בין המופץ הירחון בישראל, ביטנח של פניו חידוש מאחורי
בארץ. סוכגיחזביסוח כל

5עיו־ך־ור־ סי1י




