
לאילת פסלי□

לחוק תיקו! תובע ליבאי
 הכנסת של בישיבת-הפתיחה הביזיון בעיקבות

 זקן של ואופיו זהותו בגלל בחלקו שנגרם ,12דד
 דויד ח״ב תובע שפרינצק, יאיר הכנסת, חברי

 לחוק. תיקון למישפטים, פרופסור ליבאי,
 ידר על־ידי חדשה כנסת כל תיפתח זה תיקון פי על

 גם החרש, הידר לבחירת עד כידר שיכהן הקודמת, הכנסת
החדשה. חכר־הכנסת אינו אם

 של הידר סגני זקן זה תפקיד ימלא הקודם, הירד בהיעדר
הקודמת. הכנסת

 הסתדרותית פרשה
חדשה

בק לפרוץ עומדת פרשת-פנסיה עוד
גדולה. הסתדרותית בחברה רוב

 של הפורש המנכ״ל יקבל הדיווחים לפי
 לבל מלאה פנסיה פרישה, פיצויי החברה

 של בסכומים אחרות והטבות חייו ימי
 שש אחרי וזאת, שקלים, אלפי מאות
בלבד. עבודה שנות

פארו□ חושש אה״ל
 בצה״ל רבה עצבנות ניכרת האחרונים בימים
 האפשרות לקראת בפרט, ובחיל־האוויר בכלל,

 בממשלה בשר־הביטחון יכהן ארנם שמשה
 מקומי וייצור פיתוח כחסיד ידוע ארנם הבאה.

 במיוחד, ובחיל־האוויר בצה״ל, וגורמים
 תוצרת לקנות עליהם יכפה שארנם מפחדים
מקומית.

 על באל־שרא, שפרץ במאבק לראות היה אפשר לכר דוגמא
 מתוחכמות מערכות לרכוש חיל־האוויר החלטת רקע

 ואף ההחלטה על מחו אלישרא מהנדסי בארצות־הברית.
 הם חוזר. דיון לקיים רבין, יצחק שר־הביהחון, על לחצו
 יותר. טובה אלישרא של שהמערכת טענו

 על החלטות קבלת לזרז בצה״ל גורמים מנסים זה רקע על
המישרד. את יעזוב שרבץ לפני עוד בחו־ל, רכישות

פודאגים לא באוצר
 כלל מודאגים לא מישרז״האוצר בצמרת

ישראל. של מטבע־החוץ ביתרות מהירידה
 יעלו הפיחות יתבצע שבו שביום סבורים באוצר פקידים
ת את יצואנים משהים שכעת מפני המט״ח, יתרות תת  י

בחרל. שלהם המטבע
 של הקרובים מעחריו אחד השבוע השמיע הזה הנימוק את

 לבצע ניסים להתעקשות כהסבר ניסיס, משה שריהאוצר,
 במועד ולא לנכון, רואה הוא שאותו במועד הפיחות את

דעת־הקהל. עליו לכפות שמנסה

מועמד לא שפירא
 כי הפירסומים בי אומרים באגודת-ישראל

 כלכלי שר לתפקיד מועמד הוא שפירא אברהם
אחיזת-עיניים. אלא אינם הבאה בממשלה

 להציע מתכוונים אינם אגודת־ישראל של גדולי־התורה
 לו לעזור יכולים זאת ברוח פירסומיס אולם דבר, לשפירא

 שינסו בחרל, החרדיים היהודים בקרב משקיעים לגייס
מקשייו. להיחלץ שלו לקונצרן לעזור

 מעכבת הסוכנות
תשלומים

לספקים. תשלומי־חשבונות מעכבת הסוכנות
 בגיזברות באחרונה הצטברו ספקים של חשבונות עשרות

 משולמים. אינם והחשבונות הסוכנות,
 מחסור הורגש האחרונה בתקופה כי אמרו בסוכנות מקורות
מחויל. לסוכנות המגיעים בכספים

 ה־ היום בנובמבר, 21דד השני, ביום
 צה׳׳ל דובר מסר האינתיפאדה, של 349
הכבו בשטחים פלסטינים התגים 243 על

 מית התגים כולל אינו זה מיספר שים.
מתנחלים.

 מיספר עומד הזה׳׳ ״העולם ספירת לפי
 הכבושים בשטחים הפלסטינים הדתגים

פלס מקותת מסרו זאת, לעומת .330 על
 לסי לסלסטינייס, הרוגים 420 על טיניים

הבא: הפיתט
ת התגים 282 • ומתנ צה׳׳ל חיילי מי

חלים.
גאז. משאיפת בתוצאה התגים 65 •
ומהתחשמלות. ממכות התגים 36 •
אחתת. מסיבות התגים 37 •

דפוקות? הן למה
 תל־ באוניברסיטת המיגהליים העובדים ועד של בישיבה

 מדוע הוועד מחברות אחת שאלה בהסדר־שכר, שדנה אביב,
דפוקות. הנשים

 ההשכלה מוסדות בתיק שמחזיק מי גרוברג, מרדכי לה ענה
 את אוהבות שהן .מפני — בהסתדדות־הפקידים הגבוהה

זה.״
לסרר־היום. עברה הישיבה

 ממוחשבות כחירות
באוניברסיטה

 בחיתת השנה ייערכו הראשונה בפעם
תל־אביב. באוניברסיטת ממוחשבות

 שייערכו האוניברסיטה, של לאגודת־הססודנסים בבחירות
 תחת ססופי־מחשב ההצבעה בנקודות יוצבו בדצמבר, 26ב־

 שם את להקיש הוא מהסטודנט שיידרש מה כל הקלפיות.
 יחסוך הפרוייקט רכז לדיבר* בוחר. שהוא הרשימה

 הקולות. בספירת רב זמן המיחשוב
 מתח מנפילת החשש הוא החדשה השיטה של אכילס עקב

 ולגרום הבוחרים, קולות את למחוק שעלולה במחשב,
חוזרות. לבחירות

לחץ־דם נגד
 ציבורית עמותה בארץ מוקמת אלה בימים
לחץ־דם. ליתר

 יתר של למניעה לפעול למטרה לעצמה קבעה העמותה
 בסיועם וביצועי, אירגוני מנגגץ העמדת על־ידי לחץ־דם,

 בדיאות־הציבור, כגון בתחומים העוסקים מומחים של
 חינוך תיקשורת־המונים, פסיכולוגיה, אפידמיולוגיה,

גופני. וחינוך לבריאות
 יתר של מוקדם לגילוי מרכזים להקמת תפעל העמותה
 וקופת־החולים מישרר״הבריאות של בשיתוף לחץ־רם,
 תתפות. לייצור חברה של ובתמיכה
 במי־ מכל פרופסודיס הם העמותה ראשי

שרופאים הראשונה הפעם חוחי בארץ. החולים

 במעט־קרע
הטלוויזיה בגלל

ל גרמה כמעט הישראלית הטלוויזיה
הקואליציוני. במשא-ומתן קרע

 יצחק ראש-הממשלה, פגישת במהלך
 לפתע נפסקה אגודת-ישראל עם שמיר,

 כאשר וקבדי הז ההי מל.החש אספקת
וה לחדר״הישיבות, ראש״הממשלה נכנס
 ראש־ מוחלטת. בחשכה נתץ היה חדר

 אלד לאור בחשכה, לגשש נאלץ הממשלה
 מאנשי־ אחד בידו שהחזיק פנס־כים מת

הביטחון.
 עקב כנראה, נגרמה, הפסקת-החשמל

 רשת על הטלוויזיה זרקורי של עומס-יתר
החשמל.

 יתקיים מסוגו, ראשון בינלאומי סימפוזיון
 ובאירגונה ינואר־פברואר, בחודשים באילת

שדות-ים. מקיבוץ ארצי יעל הפסלת של
 מרכוס גרס גם יהיו לסימפוזיון שיגיעו הפסלים בין

 מצ׳כוסלובקיה. וקולובלז׳ה מצרפת פטיט מרסל משוודיה,
 גושי־שיש בחציבת מהפסלים חלק עוסקים בינתיים
 יגיעו מ״ר, ארבע בגודל גושי־השיש, באיטליה. במחצבה

באוניה. לארץ

מתרחב המבביה בפר
 האירועים מרכז יהפוך ברמת-גן כפר-המבביה

בארץ. ביותר הגדול והקונגרסים
 חרש, בניץ בכפר־המכביה ייפתח הקרוב הראשץ ביום

 יש החדש בבניין וכנסים. אירועים לאירוח בעיקר שנועד
 פאתיו נמצא הבניין במרכז ממוזגים. חדרי־הרצאות תישעה

וקפיטריה. ענק
 המיפלגות. של לחביבן האחרונות בשנים הפד כפו־המכביה

איש. אלף 200כ־ השתתפו השנה בו שנערכו באירועים

נערב׳□ בתי־הספר
בגאזים. ללוחמה להיערך החלו בתי-הספר

ד ניסיונית תוכנית  אלה בימים מופעלת לוחמת־גאזים ע
ביאליק. רט1א בבית־הספר
 לטפל יאיר גאזים מפני להתגונן כיצד לומדים התלמידים

 הג״ה. מטעם נערכים שיעורי־ההסברה אותם. בסובבים
 יתרגלו שבו תרגיל בבית־הספר ייערך הקרוב החמישי ביום

 את שיבדקו צבא אנשי נוכחים יהיו בתרגיל מצב־חירום.
התלמידים. תגובות

 ולבן בארץ, ביותר הגדול בית־הספר הוא ביאליק אורם
 הניסויית ותוכנית הצלחת פי על הניסויית. לתוכנית נבחר

בארץ. בתי־הספר בבל לנהוג איך יוחלט

אוטומטית
 למים־ האחרונים בימים שהתקשר מי

 זכה חיפה, חיוג באיזור מסויים פר־טלפון
 וכל אוטומטי, מענה מתוך־ ברכה לקבל
 כסף. אץ חינם זאת

 אומר: המוקלט הנוסח
 לכולכם. רב שלום וידידי, ״אחי

 חול ביום ועיסוקי השבת קדושת ״מטל
 בלי אבל לטלסץ, לענות באפשרותי אץ
 מיד אמן, שמו יתברך השם, ובעזרת נדר

 שישאיר מי כל הציפצוך, הישמע לאחר
 הרבי הגאץ על-ידי יבורך הודעתו את

 ה־ ,לציון הראשון שליט׳׳א, יוסף עובדיה
 מלובא- הרבי ברוך, הבאבא סאלי, באבא

 באריכות חכמי־תורה, מועצת וכל ביץ,
טוב. ובכל בבריאות טובה, בפרנסה ימים,

 כי ליושנה, עטרה החזירו אחי, ״אנא
שאבם.״ טסו טפו במדינה. אמונה צריך

 מתארגנת המועצה
מחדש

 בימים מתארגנת ולביטחון לשלום המועצה
מחדש. אלה

 כמילואים קצינים 200 הכוללת ולביסחץ, לשלום המועצה
 לאור הבחירות. ערב פעילותה את הפסיקה אלופים, 34ו־

 אותה. לפרק שלא במועצה הוחלט הבחירות תוצאות
 גרמה ימנית, ממשלה ומוקמת שהולכת העובדה להיפר.

 ההסברה פעילות את להגביר החליטה שהמועצה לכן־
פעילותה. את תחדש היא הקרובים ובימים בארץ,

בחיפה ניטור תחנות
 יוקמו זיהום־האוויר נגד תהנות־התרעה שמונה
והצפץ. חיפה באיזור בקרוב

 האחרונים בימים נתן גודאל, אריה חיפה, ראש־עיריית
 את למדוד שתפקידן תחנות־ניטור שמונה להקמת אישור
 ומזהמי־אוויד הגופרית דרתחמוצת המזהם, הגאז ריכוזי

 עליהם אין תחנות־הניטור של הקיים במערך אשר אחרים,
מדוייקים. נתונים

 שש של מאבק מסיים גוראל של הסופי אישורו
 בחיפה לאיכות-הסביבה היחידה שניהלה שנים

המערך. הקמת על
 1.5 של כוללת בעלות אמריקאית, חברה תקים התחנות את

 מבתי־ קרי, עצמם, מהמזהמים יגיעו הכספים דולר. מילית
באיזור. אחרים ומיפעלים הזיקוק


