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אח ינהל ניס״ם
הליכוד הסברת

 בשבועיים שורר הליברלית במיפלגה
 לנגוס מגסה שחרות על־עך זעם האחרונים

 של אגף־ההפברה ניהול תפקיד את גם ממנה
לפנסת. הקרובות הבחירות לקראת הליבוד

 של בנחירות הליכוד להסברת אחראי היה ניסיס משה
 הפעם. גם לתפקיד שימדגה ציפייה והיתה .1980 1981

 תנועת״החרות, של אגף־ההסברה ראש מילוא, רוגי אך
תיסים. הוא שניים, יהיו שהפעם החלים

 ינהל שניסים בנראה, יוחלט, דבר של בסופו
על־ידו. יעזור ומילוא ההסברה את

בחדות זיופים בדיקת
 יוקדמו שהבחירות האפשרות על הידיעות
 סידרת וצפוייה ב״מצודת־־זאב״ למתח גורמות

 תנועת־־החרות, של הפנימי לבית-הדץ פניות
 בעת שהד בבחירות זיופים יברר שזה כדי

התנועה. של שונים בסגיפים האחרונה

 נגד ארוס
ממשלת־ישראל

 משה של בנו ארנם, יגאל הפרופסור
באוני למחשבים במחלקה מרצה ארנם,

 על חתום דרום־קליסורניה, של ברסיטה
לה ארצות־הברית נקראת שבה עצומה,

 ממדינת־ והסתייגות תרעומת מחאה, ביע
ה בשטחים. האירועים בעיקבות ישראל
האמריקאית. בעיתונות פורסמה עצומה
 אינטלקטואלים 18 חתומים העצומה על

 רב■ הפרופסור ביניהם יהודים־אמריקאים,
 וג׳רמי חומסקי נועם והאנטי־ציוני היוקרה

 סי־ רשת-הכבלים של לשעבר המנהל לווין,
בלבנון. בן־ערובה שהיה אן־אן,

 שהבחירות יתכן
יוקדמו לא

 דדה אם ההצעה, לפי עיסקת-טיעון. הוצעה
 המישמעתי בבית-הדין העניין ייסגר ארבל,

לשופטים.
 סירב שפירא. חיים עורו־הדיו הוא שסנמורו ארבל,

 אם בהחלטה שיקול יחווה שסירובו ויתכן להצעה
לדין, להעמידו

פרקליטים מחדרי גניבות
 זדריהם

-אביב
והמרכז;
 חדרי־ על מדעה הודבקה הגניבות גל נעיקבות

 ארנקיהם על לשמור מהם המבקשת הפרקליטים,
בלא חפצי־ערד בתדרים מלהשאיר ולהימנע וחפציהם,
השגחה.

אשראי מאמאמיס בנקיס
 היתרי* ■ממתן להימנע בנקאים בקרב מגמה יש

 בשטחים מהאירועים כתוצאה נרחבים, אשראי
 נפגעים שבה פעולת-שרשדת, בגלל הכבושים

בארץ. עסקים
 של מצנים ריבוי לצר האפור, בשוק פריחה שזב יש לכן

ובינוניים. קטנים עסקים של פשיטת״רגל

עברית כותב רגן
 השבוע יעוטרו עוז עמוס והסופר נבון יצתק פרס, שימעון

 הירושלמי לקמפוס שנה 25 במלאת רפורמי. בדוקטורט
 התנועה של לרבנים היבדריוניון־קולג־(בית־הסידדש של

הרפורמית*.
 הקולג׳, של העולמי הנשיא להם יעניק העיטור את

גוטשלק. אלפרד
 לאירוע שיגר רגן, רונלד ארצות־הברית, נשיא

 את חותם הוא בחתימת־ידו. מדחדת איגרת
 לב,״ מקרב ״מזל״טוב במילים: האיגרת
לועזיות. באותיות בעברית

מחולקת בר״אילן
 הסטודנטים גם רב, זמן מזה לראשונה

 כאיש מתייצבים אינם בר־אילן באוניברסיטת
ימניות. עמדות מאחורי אחד

 בזכות עצומה פירסם >2$< עובדיה אבנר עסקדהסטודנטים
 הישראליים העיתונאים גירוש ובעד החזקה״ ״היד הגברת
 ♦00 לאסון• הצליח הוא הכבושים. מהשטתים והזרים

חתימות.
 על שהדזתימו סטודנטיות, שתי התייצבו כך על בתגובה
 מהשטחים ולנסיגת הדיכוי להפסקת הקוראת עצומה

 עשרות כמה היום עד חתמו שלהן העצומה על הכבושים.
סטודנטים.

 זוחי פיסות-בד, עדיין חסרות למסרדהשלוס
 שזו כדי לממשלת־ישראל, שתימסר מסה

 עשוייח היא המשאדמתן. שולחן את בה תכסח
 של ידיה מעשה מהן אחת שבל מסיסות-בד,

בישראל. אשה
 למיפלגה שייכות שאינן המדגישות מארגנות־המיבצע.

 עם במשא־ומתן לפתוח שחייבים סבורות כלשהי,
להן. לעזור המדינות נשות את ומזמינות הפלסטינים,

בכינוס רש״י
 מצרפת חוקרים מתכנסים בישראל לראשונה
 היהודי- הפרשן של באישיותו לדון ומהארץ

 להולדתו. שנד 950 במלאות רש״י, צרפתי
רובד את ממשלת-צרפת שולחת לאירוע

 בפרלמנט ועדת־החקיקה נשיא באדינטר,
הצרפתי.

 להפוך חושב הכינוס, ידר מישראל, מירון יעקב הפרופסור
צרפת־ישראל. תרבות בקישדי למנוף האירוע את

 נשלחה הרגל
אחר למקום

ש בעת נקטעה תורכי פועל של רגלו
בנמל־אשדוד. מנוף עליו נפל

אמבולנ שני נשלחו למקום־התאונה
 אחד אמבולנס הרגל. את להציל בדי סים,
 הקטועה, הרגל את והשני הפצוע, את לקח
 לגוף. אותה לתפור ניסית שייעשה כדי

 הוא הפצוע, יעלי הפו׳ של מזלו לרוע
נל-ד  ואילו תר-השומר, לבית־החולים הועבר

ב לבית־החולים הובהלה הפצועה הרגל
אשקלון.

 נגד חלונות
שנוכד המזכיר ל

 למישטרה תלונה הגישה אגודת־העיתונאים
לשעבר. מזכיר-האגודה שימשי, יונה נגד

 הראשונה עבירות. בשלוש אותו מהשידה התלונה
 לקבל המשיך שלו שרוודמילואים שבעת לכך מתייחסת
 הביטוח כספי את קיבל בבד ובד מהאגודה, משכורת
 לגובה מתייחסת השניה לחיילימילואים. המגיעים הלאומי,

 היותו כעת התלונה, לפי לעצמו, שאישר דמייאתזקת־הדכב
 נשיא* עט נסיעתו שבעת אומרת ד,״שלישית מזביד־האגודה.

 אלא חופשה. לקח לא ולאוקיאניה. לאוסטרליה המדינה
משכורת. לקבל המשיך

 נגד אזרחית ת^יעה האגודה הגישה במקביל
 בדי בתל-אביב, השלום לבית-מישפט שימשי
שלקח. הפספיס את שיחזיר

כיטוח דכולייסות כד״קוח
 מאי לחודשים הבחירות להקדמת המערך יוזמת

 למערך הרצוי המועד רצינית. אינה יוני או
 עד לקיים יהיה שאי־־אסשר מכיוץ ריאלי, אינו

 מיפלגת* בתוך הפנימיות הבחירות את אז
עצמה. העבודה

 חג־הפסח. על־ידי הגדול בחלקו ־תפוס״ אפריל חודש
 הבחירות לקראת להתארגן כדי זמן די אץ ולמיפלגה
הפנימיות.

כתק״ם סרבנות
 התקיים עורך בקיבוצים, הגובר אי־־השקט בגלל

 בהשתתפות איזוריים, כינוסים באחרונה
 השיבבה ובני הוריהם הקיבוצים, מן חיילים

 הכבושים. בשטחים במתרחש לדיון הצעירה,
 התק״ם, מן בכירים קצינים משתתפים בדיונים

 ובן־ציון(״בנצי״) ארז ישעיהו(״שייקח״) כמו
 הרוחות. את להרגיע המנסים ,ויינו־

 במיל', חיילים קבוצת הכינוסים את מלווה במקביל.
 את המחתימה מקיבוצי־הדרוכנ מאתר צעירה של ביחמתה

ט בשטחים לשרת הצהרת־סירוב על הקיבוצניקים שי המו

כספי□ מגייס ארנס
לארצות-הברית לשבועיים נסע ארנס משה

פסימי מישכן
 קריית• איש מישבן, (״מישה״) מישע

 שלו בשביתת-הרעב שהתפרסם ארבע
 שמתנחלי חושב אינו ימית, פינוי בזמן
 לפינויים ברצינות יתנגדו המערבית הגדה

 ל״הירדן״, בראיון מדיני. הסדר במיסגרת
מישבן: אמר קיצוני, ימני ביטאון
ש משוכנע אני חושש, רק לא ״אני

פלסטי מדינה להקמת תביא האוטונומיה
 חושב אינני פינוי, יהיה אם ולפינויינו. נית

 כהן... גאולה כדיברי מילחמה, פאן שתהיה
 על יחשבו המתיישבים שרוב צופה אני

 למרות בימית, היה כך שיקבלו. הפיצויים
יהיה.״ שכך האמנו שלא

לדח״ם שרון סול חווהמ
 למישרד* הכסוף הישראלי, מבון-התקנים

 היין ליצרני הורה התעשיידדוהמיפחר,
 אם תוויות־היין על בבירור להדפיס והיבואנים

הרבנות. מטעם הכשר קיבל היין

 בפוליסות־ התקשרדות טיב עתה בודקים אירגוגי־הצרכנים
 גם בספים נגבים ובהן ללקוחות, המונפקות שדנות, ביטוח
 שמירה כמו נלווים. לשרותים כמנויים הצטרפות עבור

 אפשרות ללקוחות שתהיה סבלי לרכב, ושדותי־דרך
בהירה.

אושרו לא הקרקעות
 סירסומים אחרי בדאגה עוקבת אילת עיריית
 בניית ומחלת על ובחו״ל, בארץ שונים

 מינהל־־ קרקעות על דירות־נופש של פרוייקטים
 לא עדיין שהקרקעות משום מקרקעי־ישראל,

לבנייה. אושרו

 חדשה יוזמה
הכחירוח לדחייה

 הגדולות המיפלגות משתי ופעילים חברי-בנסת
 הבחירות ההיית יוזמים —והמערך הליכוד —

המקדמיות. לרשויות
 חודש אך חודשים. לשלושה הראשון נשלב תהיה הדחייה
 יידחו: ואז לבחירות, מתאים שאינו חורפי חודש הוא פברואר

.1989 לקיץ עד לרשויות הבחירות

 הסימון נעשה היום שעד טוענים והיבואנים היצרנים
 זאת. לעשות אותם לחייב ושקשה בהתנדבות, ־כשר״

נגעה הייצור בתהליך אם היהודית, ההלכה לסי

סי ענת ש רג ס


