
נהרסו הבת*□
תסלתס ל1<

 ביום נהרסו שבם שבאיזוד בירייה בכפר
תכולתם. על בתים שלושה בורך אמות השישי

 משתך־פעולה של ביתו לשרון? ניסיון בעיקבות
 עצר ימים, חמישה בעבור הצבא הגיע בכפר,

 אחר־כך אחדות ודקות צעיריה עשרות במה
 שהירשה בלא בתים, משלושה תושבים פינה

 הבתים. את והרס חפציו, את לקחת לאיש
 הכבושים השטחים ברחבי נהרסו ההתקוממות תחילת מאז

 במשתפי• פגיעה של רקע על תישעה מהם בתים, עשרה
 רושם הכבושים השטחים תושבי אצל הותיר הדבר פעולה.

 במשתפי-פעולה הפוגעים כלפי השילמונות שתגובת
 באזרחים הפוגעים כלפי מתגובתם יותר אף חריפה

ישראליים.

מימן חאשוקגי
ושרון סרס את

כי טוען חאשוקג׳י עדנאן הסעודי המיליארדר
100 של תרומה האחרונות בבחירות------

סרס. שימעון של לקרךהבחירות מ*
 גם — לדבריו — חאשוקג׳י נתן איזון, 1__ .

 שרון. אריאל של לקח׳־חבחירות דולר אלן? 100
 היתה לא נברא. ולא היה ־לא בתגובה: אמר שרון השר

 וכל.״ מכל אותה דוחה הייתי היתד,, ואילו בזו, הצעה
 כל על מדווחת המיפלגה כי נמסר ססיפלגת־העכודה

 לנחירות התרומות כל דווחו כד למבקריהמדינה. התרומות
 למערכת הנחירות מימת את אישר והמבקר הקודמות.
הקודמות הבהירות

שחורה קופסה
? ״ □ י צ ״ פ

ב בחשאי באחרונה דנו ״צים״ בהנהלת
 ״קופסה החברה באוניות להתקין אפשרות
 לקום־ הדומה גרמנית, מתוצרת שחורה״

במטוסים. המצויות פות
 למכשיר בניגוד החשאיות: סיבת
 לבדיקת רק המשמש במטוסים, המותקן
 הקופסה מאפשרת תאונה, של סיבות
 רב• של מעשיו על מרחוק לפקח הימית
 ירגיז שמא בהנהלה חוששים לכן החובל.

הקברניטים. את הדבר

פוליטית פווילוח
פפר־אילן מוגפדח

 אוניברסיטת של מחלקת־הביטחת בהוראת שעבר, בשבוע
 משטח הפוליטיות העצומות דוכני פונו בו־אילן,

 בתחומי אסורה פוליטית שפעילות בטענה האוניברסיטה
 הסטודנטים. מצד בהפרעות לוזה הפינוי הקמפוס.

 בפעילות ראשי-הדוכנים פתחו לכך־ בתגובה
 סטודנטים החתמות של עניסה מחתרתית

לו. ומחוצה הקמפוס בתחומי

בסוכנות כית״לורדים
 הפך בתל־אביב היהודית הסוכנות בניין

הלורדים״. ל״בית באחרונה
 הגיזבר דולצץ, אריה היו׳׳ו״לשעבר. עתה יושבים במקום

 ראש חדרו, את פינה לא שעדיין לוינסקי. עקיבא לשעבר,
 העוסק לוין, אלי לשעבר. המחלקזדלחינוך־ותרבות־בגולה

 לפיתוח לשעבר ראש־המחלקה מיוחדים, בפרוייקטים עתה
 לשעבר אהרון. וחיים ממפיס, שנקר אברהם ושירותים,

לעלייה. ומחלקה ראש
ובחדרים בלשכות להחזיק ממשיכים אלה בל

 את דחה בבפר־המכביה מרבז־־הקונגרסים
 שלו מטדדהבחירות את להקים הליכוד הצעת
הכפר. בתוך
 נבעה שהדחייה הבהיר אייל, יורם כפר־המכביה, מנכ״ל

 אחד את רק לליכוד להשכיר הסכים אייל מחוסר־מקום.
 לתשדירי־ אולפן שישמש מרכז־וזקונגרסים, מאולמות

הליכוד. של השרות
 כינוסו את מיפלגת־העבודה של מחוז־דן ערך השבוע
 המחוז מועמדי בחירת על למירוץ כאות־פתיחה זה, במקום
הבאה. לכנסת

ש יועץ ליפדס חד
 מונה האוהלים, תנועת מראשי ברזילאי, מני

 שימעון שר־החוץ •טל חברתייס לעניינים ביועץ
 ״המזרח תנועת דובר בעטי■ היה ברזילאי סרס.

 הקשה״ היד נגד ב״וועד חבר השלום״, אל
 חסיד ואחר־בך אל־חוסייני, פייצל של מייסודו

 את בתפקידו ההליך הוא וייצמן. עזר של
אילוז. חיים הדוקטור

כישראל הון זונות,
המוסד עם וקשרים

 הרוח נגד האמריקאי המסע במיסגרת
 נורייגה, אנטוניו מנואל הגנרל פנמה, של

ב הון־עתק מחזיק הדיקטטור כי התגלה
״ש בישראל, בבנקים חשאיים חשבונות

 קשרים לו יש שלה החשאיים השרותיס עם
 רב• הבריטי השבועון דיווח כך הדוקים,״

״אובזרבר״. היוקרה
 מדמויות־ כאחת הנחשב נורייגה,

 מוגדר בקוקאין, העולמי במיסחר המפתח
 הפי• עם ״קשרים לו שיש כמי בשבועון

 במהלך התגלו אשר והמוסד״, איי־אי
 באר־ כעת נגדו המתנהלת החקירה

צות־הבדית.
 יחסי-מין קיים הריח כי התגלה בינתיים

 מלאים ״מטוסים הביא ונערים, נערות עם
 כסוכן שימש הפרטי, לשימושו בזונות״

הקומוניס וקובה ארצות-הברית של כפול
 כשכר לשנה דולר אלן 200 וקיבל טית,
__________________הסי-איי-אי. מידי

בחדרה עצמאי מועמד
 תשע מזה חדרה עיריית ראש בהנא, יחיאל
 על הבאות בבחירות להתמודד החליט שנים,

עצמאית. רשימה בראש העיר ראשות
 ובמקומו בעיר, מיפלגת־העבודה סניף מראשות הירח כהנא
 האחרונות, השגים תשע במשך יד־ימינו שהיה מי הוצב

אפג׳ין. בנימץ(<כושי״>

מיצעדי- תוכנית:
לישראל פליטים

 שונות תוכניות עתה מתהלכות הפלסטינית בפזורה
 ישראל, גבולות לעבר פליטים של המוני מיצעד לאידגון

 ספינת־המגורשיכג של הכישלון אחרי הייבשה, בדרך
 שונים אנשים על-ידי שגובשו התוכניות, לפי
 שכתב קרופורד, וילי בשם בריטי וביניהם —
 שונים מכיוונים יתארגנו — סיפרו! בד על

 לנקודות* שיגיעו פליטים, המוני של מיצעדים
 שירי-דת. ובפיהם פרחים כשבידיהם הגבול
 וילדים. נשים יצעדו כראש

השכנות. הערביות המדינות בהסכמת כמובן, תלוי. הדבר

מועצת־גדולי־
לדיון התורה

 בגלל שנים ארבע מזה התכנסה שלא מועצת״גתלי־התורה,
 יצחק של שובו אתרי להיוועד עומדת פנימיים. סיכסוכים

מארצותיהברית. שמיר
 ממשלת• על מלגלגים האדמו״רים של עוזריהם

 המועצה, תתכנס כאשר כי ואומדים, ישראל
 כיצד החילוניים לפוליטיקאים תוכיח היא

 אמיצות. מדיניות החלטות במהירות מקבלים
 החרדיים הח״כים את להנחות עומדת המועצה

טריטוריאלית. בפשרה לתמוך■

 אישיות בשקט כעת מחפשים זאב״ ב״מצודת
 הליכוד מטעם להתמודד שתסכים ניטרלית,

חיפה. עיריית ראשות
 את לעצמו הדורש כהן־אבידוב, מאיר ח״כ הסיבה:

 החיפאי. בסניף בלא־ספור בסיכסוכים מעורב המועמדות.
 הודיע השבוע אלקטורלית. מפולת מפני חוששים ובחרות
 שהוא ג30( בדשאול יעקב הסניף. של לשעבר התבר

 של ליריביו כי וצופים המועמדות, על אבידוב עס יתמודד
במיל׳. בכיר קצץ גם להצטרף עומד הח״ב

מדיפטריה נפטר •לד
 ילד אצל דיסטריה אובחנה חודש לפני

 ממחלתו. נפטר הילד מבני־ברק. 6 בז חרדי
 בחיסונים אותו לחסן הסכימו לא הוריו

 במישרד- גיל־הילדות. של השיגרתיים
 הראשון המיקרה זהו כי אומרים, הבריאות

.1975 מאז בארץ דיפטריה של
 הופץ בארץ בתי־החולים מנהלי בקרב
 ובו מישרד־הבריאות, מטעם מיכתב
 דיפטריד״ של המיידים כל על לדווח הוראה

יתגלו. אם

״שלחו המפוטרים
לקכלני־מישנה

 בתנה־״ המפוטרים למאות מיכתב שיגרה תדיראן הנהלת
 אותם להעסיק שלה מקבלני־המישנה לבקש להם והבטיחה

הפיטורין. לפני עסקו שבהן העבודות באותן
 חותכת הוכחה סמיכתם רואים בוועד־העובדים

 ההסתדרות, בגיבוי הזוכים הפיטורץ, כי לכד
 של הפעילות בהיקך צימצום בגלל באו לא

 של כוחם את לשבור בדי אלא החסיד״
העובדים.

הגולן מודעי:
תחילה? והביקעה

 עמוקה דאגה שוררת מיפלגת־העבודה של הניצי באגף
 הליכוד ימהד מדיני, לחץ של שבמיקרה האפשרות ספני

 שבהם הכבושים בשטחים איזוריס אותם על תהילה לוותר
התק״ם. קיבוצי התנחלו

 של דבריו התק״ם ניצי את הרגיזו במיוחד
 בי אמר אשר סגור, בפורום מודעי, יצחק

 ואני מיון, יש הגולן על אסד של ״בתביעותיו
 בי לאפשרות להתבונן ״עלינו וגם אותו,״ מבין

 באיזדר ותיקוני-גבול נסיגה לבצע נצטרך
ביקעת-הירדן.

בשרותים דתית אפל״ה
 הגיעה בר־אי^ן באוניברסיטת הדתית האפלייה

לחדרי-השרותיב. גם
 דתיות לבנות מוגבלת לבמת בס־דתסה לשדותים הכניסה
 במקום שנוכחותז במפורש נאמר החילוניות לבנות בלבד.
רצויה. אינה

ערפיח רשימה
עילית פגצרת

 בהקמת דנים בנצרת-עילית ערביים תושבים
 העירוניות בבחירות שתופיע רשימה,

וקרובות.
 בוגדים, ערביים תושבים 1900 מתגוררים העילית בעיר
 תיאורטית, להם, מאפשר וסיספרם — זכות־בחירה בעלי

ה העירייה. במועצת אחד במושב לזכות  היא היחידה המדי
 הרשימה תומכי על מוסכם שיהיה מועמד למצוא

 מיפלגוד של והקלייגטורה חד״ש הסירי המתקדמת,
העבודה.

א״דס כהלח
 אחד עובדי ביךב השבוע פרצה בהלה

 האחים שאחד אחרי בחיפה, מבתי־החולים
להז ששימש ממזרק נדקר בבית־החוליס

 בבית־ המאושפז ״איידס״, לחולה רקה
החולים.

 שהאח נמצא מקיפות בדיקות אחרי רק
שקטו. והרוחות נדבק, לא
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