
לכנסת בגין סי
 סופית החליט מנחם, של בנו בגין, בנימין־זאב

לכנסת. בבחירות להתמודד
 שיורם מעריכים משקיפים חדות: ברשימת שינויים ועוד

 לרשימת להשתרבב יצליחו לא קורפו חיים והשר ארידור
 תעסודגלזר. מרים גם וכד ריאליים, במקומות המועמדים

 לימור כנראה, תתפוס, והבודד האחד הנשי המקום את
ליבנת.

 הלישכה ראש
האינקוויזיציה נגד

 לישכת ראש רובין, יעקב עורך־־הדין
 כי הלישכה, בביטאון התפאר עורבי־הדין,

ושופ עורכי־דין של מישלחת עם נפגש
 בעניין קשות שאלות שהעלו מספרד, טים

 שרובין מכיוון הכבושים. בשטחים המצב
 הוא היהודי, העם כנציג עצמו הרגיש

 את גירש וכמעט הפגישה את בכעס סיים
 סיפר הצלחתי,״ רב בקושי ״רק האורחים.

 את לספרדים מלהזכיר ״להתאפק רובין,
האינקוויזיציה.״ חרפת

 היחידות בין היא המישפטנים קהילת
 כלל כה עד התייחסו ולא הגיבו שלא

 ה־ למעצרים הכבושים, בשטחים לקורה
מהחוק. ולחריגות מינהליים

ודת״־עניוח תוג
 את הציגו במיפלגת-העבודה צעירים שישה דק

.12דד לכנסת חמיפלגה לרשימת מועמדותם
 תעודת־עניות המועמדים במיעוס רואים הצעירה במישמרת
 על להתמודד, הצעירים את לעודד הצליחה שלא למיפלגד,

 מזירודהמועמדים. בהליד שחלה הדמוקרטיזציה אף
 לכנסת להיכנס יזכה המועמדים מששת אחד
 ששוריין הריאלי המקום בזכות מיקרה, בכל

לצעיר.

לארנס סגן דקל
 יו״ר כפגן כמה שר-הבימהדן, סגן דקל, מיכאל

חרות. של מטודהבחירות
רד לו התנגד בתחילת הרעיון כשהועלה  משה המטה, י

 למינוי להסכים נאלץ בממשלה כשר משמונה אולם אתם,
 דקל חושב כך אגב לסגנו. העבודה מרבית את העביר ואן׳

 מועמדי* ברשימת הראשונה לשביעיה להשתרבב שיצליח
הנאד- לכנסת הליכוד

בכנסת דרוזים
 יכהנו דרוזיים חברי־כנסת שחמישה יתכן

הבאר- בכנסת

 והבה סמיר ממיפלגודהעבודר, טריף סאלח הם הבטוחים
 אמל הנוכחי, חבר־הכגסת של במקומו שיבוא מהליכוד,

 גם נראה הליברלי. מהמרכז עסשי וזיידאן אל״דין, נאצר
 דדאושה אל־והאב עבד של ברשימתו השני המקום שאת
 המשודר מועמד יהיה חד״ש מסעם אסעד. שאפיק יקבל
 הריאלי. החמישי המקום את שיקבל אל־קאסם, סמיח

 הדרוזית האופלומיה של האלקטורלי מישקלה
וחצי. מנדט על עולה אינו הבוגרת

 חדש לב מחמשים
לשעבר לראש־העיר״ה

 עפולה, של לשעבר ראש־העירייה להצלת קרדחירום
 מקומיים. תושבים ביוזמת באחרונה הוקמה שחורי, שימשון

,1971*1978 בשנים בתפקיד שכיהן שחורי,
 בחוץ* לב השתלת למימון דולר אל,? 80ל־ זקוק י

לארץ.
 האישי רופאו גם שהוא גוטסמן, מרוויז הפרופ׳ הוא רופאו

בגין. מנחם של

171
לממש מסר רבין, יצחק שר־הביטחון,

 על כוזבים מיספרים השני השבוע זה לה
 בשטחים הפלסטיניים ההרוגים מיסטר

 לפני רבין התייצב שבו ביום הכבושים.
 באפריל, 24ה- הראשון כיום הממשלה,

פלסטי הרוגים 171 שיש צה״ל דובר מסר
רבין. שמסר כפי ,165 ולא ניים

דו על-ידי סווגו הפלסטיניים ההרוגים
כך: צה״ל בר

צה״ל, חיילי מירי הרוגים 141 •
בלתי־ברורות, מסיבות התגים 18 •
כח עדיין מותם שנסיבות הרוגים 12 •

קירה.
מוס זאת, לעומת פלסטיניים, מקורות

תחי מאז פלסטיניים הרוגים 236 על רים
הבא: הפירוט לפי ההתקוממות, לת

חיילים, מירי איש 153 •
מתנחלים, מירי 12 •
ומהתחשמלות, ממכות 13 •
מרעיל, גאז משאיפת כתוצאה 44 •
בלתי־ברורות. מסיבות 14 •

ישר רופאים השבוע הודו מזה חוץ
 כתוצאה הפלות עשרות כמה שהיו אליים

מדמיע. גאז משאיפת

 הוזמן סלד
השחור׳□ נול־ידי

 של השחורים החברים ועדת על*ידי החמן פלד מתי ח׳׳ב
 קוקוס') ארצוודהנרית(.בלאק של ובית־הננחרים הנסאט

 בבירור הישראלי, מחנודהשלוס ריעות על לפניה להרצות
 פלסטיני. ונציג הישראלית השדולה נציג גם הרומז שאליו

 של הגוברת להתעניינות ביטוי היא ההזמנה
 הישראלית- בבעייה כאמריקה השחור הציבור

 של במועמדותו תומכת המועצה פלסטינית.
לנשיאות. ג׳קסון גשי

העצור התחקירן
יראה לא

 אל־שעב, המיזחדירושלמי בעיתון עיתונאי טונאסי, נעים
 סידרת בהפקת האחרונה בשנה עזר באחרונה, שנעצר,

 בטלוויזיה חבא בשבוע החל שתשודר סידטי־תעודה,
 סילחנוה, נזחברזו! הסידרה פידקי בשלושת הישראלית.

 שיבעת את העמים, שני בני אלמוניים, לוחמים משחזרים
 המדינה. להכרזת שקדמו הגורליים הימים

 בעבודת בורשטיץ, יגאל הסידרד, לבימאי עזר טונאסי
 קשישים המערבית הגדה ברחבי למענו ואיתר התחקיר,

 היהודי הצד מן אותם. ודובב בתש׳׳ח שלחמו פלסטיניים
 הקרנת ותיקי־מחתרות. של באירגונים בורשטיין נעזר

 במעצר שנעצר טובאסי, השבוע. החמישי ביום תחל הסידרה
בה. לצפות יוכל לא שנד, לתצי מיגהלי

טנקים צבע קלר
 פעולת- בשל שנעצר חייל-מילואים קלר, אדם

 מבסיסי באחד חסר־תקדים: שיא השיג מחאו־״
 תותחים וכמה טנקים גבי על צבע צה״ל

הכיבוש. בגנות סיסמות
 ישראל עוח־ הוא כפעיל״שלום, בעולם הידוע קלר,

 הישראלית הנזזעצה של האנגלית כשפה הביטאון האחרת,
־שראלי־פלסטיד, שלזם לסען

הפרדה נגד הליכוד
 הבחירות את להפריד ההצעה בכנסת תועלה הבא בשבוע
 המקומיות. לרשויות מהבחירות לכנסת

 שלטענתם משום להצעה, מתנגדים בליכוד
 לליכוד. להועיל יכול בוזמנית הבחירות קיום

 ההצבעה בין זהות שתהיה מעריכים בליכוד
המקומיות. לרשויות לכנסת

עודכי־הדין של שכרם
 דיווח בתל־אביב גדול עורכי״דיז ממישדר ידוע עורך־דץ

 אלף 360 של סמס האחרון בחודש שהשתכר למם־ההכנסה
שקל. אלף ססג השתכרו בסישדת אתרים עודכי־דץ שקל.

כעסק הטבע הגנת
לעו שהוקמה הטבע״, להגנת ״החברה

 לפנות החליטה בארץ, טיולים ולהדריך דד
מכ אינם בלבד שטיולים מכיוון לעסקים:

 לפתוח החברה החליטה רווחים, די ניסים
לציוד-מחנאות. רשת־חנויות בקרוב

״נוגה־רץ עיטוח
 הפמיניסטי הירחון ובין דין בין מתיחות יש

״נוגה״.
 מאמר־ בעילובדשם, התפרסם, סגה של האחרון בגליון

 המתונוודמדי עמדותיה בגלל המיפלגה, על חריף התקפה
 נשים, הם מבוחריה אחוז 60ש* ברץ, הפמיניסטי. כעגיץ

 חשבונות: בחיסול שהמדובר וטוענים בכעס כר על מגיבים
 הצי לפני סירבה לרץ, המקורב הביטאון פוליטיקה, מערכת

 נוגה, מעורבות שתיים של עטו פרי מאמר לפרסם שנה
מדי״. נמוכה ש״רסתו בטענה

השכיתה מנהיג
 לראשות הליכוד כמועמד נבחר רוזמן איתן

רחובות. עיריית
 הגדולה העובדים שביתת כמנהיג שנים לפני נודע הוזמן

 המיתרס, של השני לצידו עבר השביתה ולאתר באר־על,
 איש תזמן, בוח־האדם. על לממונה והיה החברה, להנהלת

 הפורש, העירייה ראש את מחליף הליברלית, הסיפלגה
הרמלך. יחזקאל

של ביוגרפיה
ת גולדה בספרדי

 פואד קולומביה, ממשלת של שר־התימון־הכלבלי
 משה שר־האנרגיה־והתשתית, את הפתיע שער, עבדאללה

 שישלח משתל ביקש שער בקולומביה: ביקורו בעת שחל,
 הספרדית. בשפה מאיר גולדה של הביוגרפיה ספר את לו

לבנוני. ממוצא נוצרי הוא שער

ב״גיבעת- בחירות
האהבה״

 העיתוי את רחובות עיריית בחרה ארוכים חודשיס אחת
ת — כשנת־בחירות — ביותר המתאים  אישורי־ לתת כ

* ״גיבעת־האהבה״. המכונה בשטח יתידות״דיור 500ל־ בנייה
ע אולי האהבה פג . דיור. מקוייית יהיו אך תי

 ״ עבור תשלום גביית על לוותר הנעימה העירייה
ח הבונים התחייבות תמורת אגרות, ת  את מ
 3.5ב* הנאמד בסמ׳ם חשבונם, על השטח
דולר. מיליון

טושבח וצד
 שפי, יעקב לעזרת נרתם האווירית התעשיה עובדי ועד

 ברשימת לכנסת מועמדותו את שהציג הוועד, מזב׳!
מיפלגת־העבודה.

 החדש: המצב את לנצל הצליחה בבר ההנהלה
 התקבלו להעביר, הצליחה לא שבעבר החלטות

מתנגדות. בלא
 שעות לעבוד האפשרות את להגביל החליטה לרוגמד, כך,

 ארוחודהלילה את לבטל בערב, וחצי 7 השעה עד נוספות
 ארוחת־וזצהריים, עבור תשלום ולגבות המישמרת, לעובדי

תשלום. בלא ניתנה עתה שער

ריווח״□ נכים
 העוסקת חברה באחרונה שערכה סקר

 נכים כי מגלה, זמני כוח-עבודה באספקת
 נציג בריאים. מאשר יותר טוב עובדים
 מגלה הסקר, את שערפה החברה ״חבר״,

בבק הסונים המיפעלים רבים שבאחרונה
תפוק בשל נכים, לעובדים מפורשת שה
הטובה. תם
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