
 שהיה תנועות-המחאה נציגי של בכינוס
 השתתף בתל־אביב, ״צוותא״ במועדון השבוע

 תנועת-ההרות פורש עמירב, משה גם
לתנועת־המרכז. קצר זמן לפני שהצמרף

 תנועות־ שמתכננות המעשיות בדרכים התעניין עמירב
 לכיבוש סוף נציגי עם משוחח ונראה הכיבוש, נגד המחאה

.21 ה־ השנה —

 1982 מאז מבוע והוא ,1980ו־ 1974 השנים בץ הסישמר
דדאאוטלוק. כעודך

 כי היתה המאמר לאי־פירסוס הרישמית הפיכה
מדי. ארוך הוא

 פופלאריות
המתנחלים לפתוכוח

 כל את בתוכו הכולל ״פזית״, ספר-הטלפונים
 המתנהלים של ומיפפרי־הטלפון הכתובות

 פופולארי, האחרון בזמן הפד הירוק, לקו מעבר
שדנים. שמאל אנשי בין דווקא

 הדואר באמצעות אז בטלפון למתנחלים מתקשרים אלה
הכבושים. השטחים סן לצאת לשכנעם ומנסים

מנהל מחפשת חרות
 איש* אלה בימים מחפשים בתנועת־החרות

 מערכת־ את מעשי באופן שינהל ביצוע
למפת. הקרובה הבחירות

 השבוע הציע התנועה, של מטה־הבחירות יו״ר ארנם, משה
 לשעבר. שר״הביסחוז סגן ציפורי, למרדכי התפקיד את

החליט, טרם ציפורי

על התמודדות
הליכוד ראשות

 כיו״ר מכהונתו התפטר בהךאבידוב מאיר ח״ב
תנועת־ההרות. של סניף־־חיפה

 ניסיונות על בכר מותה שכהן־אבידוב סבורים בחרות
 מבחוץ מועמד להצניח הרעועה של המרכזיים המוסדות
 הליכוד. מטעם עיריית־חיפה ראשות על שיתמודד

 החיפאים העסקנים בין התמודדות צפויה עתה
שהתפנה. התפקיד על אדרי ועמרם לוי רמי

 המתינו הכל
לטלוויזיה

שהגי נשיאות־הכנסת, מישלחת חברי
 לנשיא להודיע כדי למישכן־הנשיא, עו

 בחירתו על רישמי באופן הרצוג חיים
 שצוות לב שמו נוספת, לתקופת־כהונה

במקום. נוכח לא הטלוויזיה של
 שאג■ עד בסבלנות המתינו הנכבדים

 התחילו אז ורק הגיעו, שי־הטלוויזיה
בטנם.

חדש פלסטיני סמל
 מונחת אש״ף של הוועד־הסועל שולחן על

 אשד הפלסטיני, לעם חדש סמל לקבוע הצעה
 הישראלי. המגן־דויד עם יתחרה
 הוא: המוצע הסמל

 עיסאד הוא ההצעה בעל
 בגליל, סח׳נין מכפר שקור
 העברית האוניברסיטה חניך

 ערפאת יאפו־ של דועצו
 'הוא. ישראליים. לעניינים

 כנעני סמל זהו כי טוען
 בתקופות שהיה עתיק,
 נוצרי סמל גם בארץ שונות
 מוסלמי. וסמל

 כסמל רישמית יאומין זה שסמל היא כוונתו
 שצעירים כך לעצמאות, הפלסטיני המאבק

 הקירות על בקלות לציירו יוכלו פלסטיניים
הכבושים. בשטחים

המתנחלים
יהא״! מחפשים

 לפתוח החליט המתנחלים של ועד־פעולה
 את לשכנע כדי נרחב, ארצי במסע־הסברה

 הביטחונית בחשיבותה ישראל אזרחי
 למדינת־ המעדבית הגדה של וההיסטורית

ישראל.
 דולארים, רכבות כמה של יחסי־ציבור במסע מדובר

 היא כשהמטרה רמת, והפגנות גלויה הסברה שיכלול
הציבורי. לסדר־היום הנושא אח להעלות

 ליועץ־התיקשורת ועד־הסעולה פנה בינתיים
 ״דהף״, למישרד־־הפירסום ובן רימון, צבי

 ומתן במשא ועד־הפעולה עומד שאיתו
מתקדם.

של אבודים חובות
הכבושים השטחים

 התאחדות• בין ומתן משא יחל בקרוב
 מם־ לבין המיטהר לישכות ואיגוד התעשיינים

 בהמחאות יכיר שמם־הכנסה כדי הכנסה,
 כחובות הכבושים השטחים מן החוזרות
אבודים.

 את לרם ולישכות־המיסחר התאחדות־התעשיינים יוזמת
 מיליון 70 של להיקף שהגיעו החוזרות, ההמחאות גביית
 אינו פרסי גורס שום כי מתבדר לפועל. תצא לא דולר,
ת את עצמו על לקבל מוכן  בשטחים חהמחאות נמי

מעשודהתאבדות. בבחינת זה בי הכבושים,

כאיזור־פיתוח ירושלים
 מבקשת בירושלים התאהדות־התעשיינים

אלף. איזור־פיתוח של מעמד
 הבקשה חדשים. מיפעלים בהקמת הקלות מקנה המעמד

 הכבושים, בשטחים האחרונים האירועים בעיקבות באה
 במיפעלים. כוח־אדם של משמעותי למחסור שגרמו

 אדם מעבודת מעבר לבצע כדי הקלות, מבקשת ההתאחדות
 ניכרות הנחות מקנה אלף איזור־פיתוח של מעמד למכונת
 מיפעליס הקמת ומאפשר הקרקע על המיסים בעלות
חדשים.

לארץ באים לא יהודים
 היהודית בסוכנות והחלוץ הנוער אגף ראשי

 נערים של המועט מהמיפפר מאוד מודאגים
 כה עד שנרשמו העולם, מכל יהודיים ונע,*דת

בישראל. למזזנות־קיץ
 פברואר, בחודש למחנות ההרשמה מסתיימת בדרו־כלל

 עד מועט, כה הוא הנרשמים מיספר השגה אבל
 הסיבה הקתב, בקיץ להתבטל עלולים שלמים שפרוייקטים

הכבושים. בשטדדם האירועים היא למצב
 מיספר גדול נרשמו, שבבר אלה בין גם

הביטולים.
 העולם ברחבי לשליחים להורות מתכוונים הסוכנות ראשי

 שדווקא ליהודים ולהסביר רציני, בססע־שיכגוע להתחיל
ולגיבוי. לסתע לתמיכה, ישראל זקוקה עכשיו

0ד10ל מסנורהסברה
 בצרפת, שגריר־ישראל לשעבר רוזן, מאיר
 ה״,בונדס״ נציגי 150 לפני השבוע דיבר

 והזדהות תמיכה להביע לארץ שבאו מצרפת
ישראל. במדיניות

 באילת ובילדה כשבוע בארץ שהתה המ!דס מישלחת
הכבושים. בשטחים ביקרה לא היא ובירושלים.

שנה 15 אחרי פגישה
 תורכי, דאוד לשעבר, הביטחוני האסיר

 בתו, עם בפאריס, חודשיים לפני נפגש
שנה. 15כ־ ראה לא שאותה

שע באשמה בשעתו שנעצר תורכי,
 שוחרר וחבלה, ריגול רשת בראש מד

 שבויים. חילופי בעיסקת שנתיים לפני
 מאז אביה את פגשה ולא בסוריה חיה בתו

שנעצר.

כעל־המישמר אנזורה
 מאמר לפרכס סירב המישמר״ ״על מפ״ם, יומון

 עם ויכוח מקיים הוא שבו שור, חיים של
 בפיק מובאות שהן כפי הזן, יעקב של דיעותיו
לאור. עכשיו שיצא במיסוד המדיני

מר־ יומון את ערך הארצי, הקיבוץ מזכיר נעבר שהיה שור,

אקדמית גזענות
מוד היתה אוניברסיטת־חיפה הנהלת

בצי לאוניברסיטה שיש התדמית מן אגת
 בחברה מיוחד דעת-קהל סקר והזמינה בור

פרטית.
 הנהלת-האוני- את שהקפיץ המימצא

 50,־/״ כי מאמין שהציבור היה ברסיטה
ערבים. הם באוניברסיטה מהסטודנטים

 במסע־הסברה לצאת החליטה ההנהלה
שיח לפני חיילים ובין בבתי־ספר נרחב
 מהסטודנטים 20־/׳׳ ״רק״ כי שיסביר דור,

ערבים. הם באוניברסיטה

הבנקים גם
ממיתון חוששים

 את הבא בשבוע שיפרסמו הגדילים, הבנקים
 לסעיפי מוגדלות הפרשות יציגו מאזניהם,

בספק. המוטלים החובות
 בנק־ישראל שהפעיל מלחץ נובעות אלה מוגדלות הפרשות

 בשנה הבנקים שצברו יחסית הגדולה הריודחיות בשל
 הבנקאות ראשי של מהחלטה נובע גם הדבר האחרונה.

 העיסקי במיגזר ההאטה בגלל זהירות, מישנה לנקוט בארץ
 להתרחבות להביא עלולה ואשר עתה, מסתמנת שהחלה

לקשיים. שנקלעו החברות מעגל

מטפחים המתנהלים
אה״ל את
 יוזמים בגדה־המעדבית ההתנחלויות אנשי

 צה״ל חיילי עם מיפגשים יום מדי כמעט
באיזור. השוהים
 מוסוות פוליטיים, לשיבנועים מוקדשות שתלקן הפגישות,

 הקרים. בלילות לחיילים ודיברי־מאפה חמה שתייה כהגשת
 של קבוצות מגיעות מוצאי-שבת מדי

 קפה כשבידיהם לבפיסי־צה״ל מתנחלים
 מביעים החיילים עם מיפגש כדי תוך ועוגות.

צה״ל. לחיילי והבנתם אהדתם את המתנחלים

סילוק מאיעים שופטים
 בבנם־ נשאלה שופטים, נגד באחרונה שהעלו תלונות בגלל

 חוסר מתדיינים יביעו אם לנהוג כיצד השאלה שופטים
 הללו. ההתפתחויות בגלל בשופט, מישפט בדי תוך אמון
 המליצו חלק שונות. דיעות היו השופטים בין
 את לסלק הציעו חלק והתעלמות. הבלגה על

 להעמידו המליצו אף ואחרים מהאולם האיש
לדין.
 לגבי אחידה דיעה השופטים בין היתה לא הישיבה בסוף

המתאימה. התגובה

להתיר, ילכו הליפרלים
̂ק  כהסתדרות הליכרלים העובדים מסיעת וי

 סיעת-התחיה את ולהקים לפרוש מתכוון
 שאר עם ביחד להצטרף תחת בהסתדרות,

לליבוד. הליברליים החברים
 תקנה נפרדת סיעת והקמת בהסתדרות, ייצוג אין לתחיה

נכבדים: תקציבים לה

חדש עיתוךנוער ייצא
 בשוק חלקו את להגדיל דרך מחפש אוורשוז ■רישת הצהרוך

 ספציפי. לקהל עיתונים הוצאת על״די העיתונים,
 עיתון* להוציא האפשרות נשקלת השאר בין

 -״,לנוע. ב״מעריב שיתחרה חדש, נוער
יומי. בלבלי ועיתון הפופולארי,
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