
ה אב סוף! — ט
 מגדל תיקוני-הגבול ייעשו ימים כמה תיו־

ישראל-מצריים.
 ראשי־הממשלות, מועדון על־ידי התקבלה זו כרוח החלסה

 נסוב שעליהן נקודוודהגבול, 14 לתיקון ירוק אור שנתן
הוויכוח.
 כי נקבע המצריים מציגים עם ומתקיימות בשיחות

יום. *8מ־ יותר לא תוך להתבצע צריכים התיקונים

ד ח ר ל ב הוזהר כ
 . ניסיון־ לפני חודשים שלושה כי מסתבר

 היה צד״ל, מפקד לחד, אנטואן כחיי ההתנקשות
כלל. פורסם שלא ניסיון בחייו, להתנקש ניסיון

 לצאת אמור שהיה בשעה ביתו ליד התפוצץ בלד■סן־סעמי
 על־ידי לחד הוזהר ניסיון־ההתנקשות בעיקבות מהבית.

שומרי־ראשו. על־ידי וגם קציני־צודל
 של שבסופו ממי להיזהר לו נאמר השאר בין

לאזהרות. שעה לא לחד בחייו. התנקשה דבר

? זה מה דל פו
אינטלי ממושמע, הוא הננסי, ״הפודל

 נפשי וקשר חזקה אינטראקציה בעל גנטי,
 של דמותו את מקבל הוא בעליו. עם חזק

 נדרש שלא נוח אופי בעל והוא בעליו,
לאילוך.״

הפו תבונות מניתוח עולה בקיצור, כך,
הדוק הווטרינר שעשה הארצישראלי, דל

 מיפלגת־הע־ מרכז חבר שרעבי, קומי טור
בודה.

פ שובתות לסוגיות ע ר
 בבית* רעב שובתות לבנוניות נשים שלוש 1

ה־ד האחרון, הרביעי מיום הקישון, המעצר
6/7*1*111•!

 תאופיק אל אינתיסאר ),60(רג׳דה נעים יועד השלוש,
 בראשית נעצרו מרקבה, מהכפר ),18(זרחה עבד ומהה )17(

 שנדרום־לבנון חיאם בכלא נכלאו צד׳ל, על־ידי אוקטובר
 אחרי ובחזה. בכפות־ד,ידיים במכות־חשמל לטענתן ועונו
קישת. לכלא הועברו ימים 11 של מאסר

צעירים של רבות עשרות על מספרות ח
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ומכות־חשמל. השפלות ממכות, וסבלו
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וצה״ל. צד״ל

ב שמועה חו ?גפת מר
 לממשלת־אחדות* זמההיו כי תומרוא שמועות
 מרחוב דווקא הגיעה.לבית-הנשיא לאומית

בגץ. מנחם של מעונו צמת
 בגין בני שפירסם במאמר לראות אולי אפשר לכן־ חיזוק
ממשלת״אחדות. בזכות

לאדמו־ר מסוק
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 ויחזירו ממןצת*גדולי*תורה של יםהליש זןותד
לידדשליבג

 במועצת־ ביותר מלהב התומר הוא מעדלוי האדמרר
 בתחילת המערך. עם להליכה הקשור בכל גדולי־התודה

 כדי המועצה, של מכרעת ישיבה היתה שעבר השבוע
 לפני אחדות שעות המערך. עם חוסם בלוק על להחלים
 יגיע לא שהוא הודיע האדמו׳ר כי נודע הישיבה פתיחת

ון לישיבת  יאחר שהוא מכיוון וגם בטוב חש שאינו מיו
 אגודת■ בהנהלת היו בירושלים. נרות־חגוכה הדלקת אמן

 ולכן האדמו״ר, של בנוכחותו מאוד שהנו אנשים ישראל
 לבני• מירושלים אותו שייקח מיוחד, מסוק עבורו הוזמן
ובזזזדד- ברק

 דבר של בסופו כי צורך, בו היה לא אבל הוזמן, המסוק
 ונסע בישיבה, נוכח להיות דתה שהוא האדמר׳ר החליט

במכוניתו. לבני־ברק

דוגרי רביץ
 הראשון ביום שנערך הקואליציוני גמשא-ומתן

 רכיץ אברהם הרב הודה לליכוד, דגל-תורה בין
 הליבוד שהציע הכספיות ההצעות רק לא כי

ימינה. מיפלגתו את משכו
 פי הכספית מהבחינה לדגל־תורה הציע שהמערך הודה הוא

הליכוד. הציע מאשר יותר שלושה

342
 דובר מסר בדצמבר, 12דד השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 250 על צה״ל
ההרו את כולל אינו זה מיספר הכבושים.

מתנחלים. מירי גים
 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

 על האינתיפאדה, תחילת מאז ההרוגים,
342•

הרו 435 על נמסר פלסטיניים ממקורות
הבא: הפירוט לפי גים,

ומת צה״ל חיילי מירי התגים 289 •
נחלים.

גאז. משאיפת כתוצאה התגים 66 •
ומהתחשמלות. ממכות התגים 37 •
אחתת. מסיבות הרוגים 43 •

הליופאפיצ׳ר

א חובות, קולות ל
 במיפלגת-העבודה שנערך הטלפוני, המיבצע

 קולות למיפלגה הביא לא הבחירות. לקראת
כבדים. לחובות-טלפון הביא אך רבים,

 הטלפוני, המישאל הצליח לא במיפלגה הערמת לפי
 של כמערמדהבחימת שנערכו מישאלים על שהתבסס

 חדשים תומכים לגייס בארצות־הברית, דוקאקיס סייקל
 יותר למיפלגה עלה הוא אולם הצפים, הקולות מקרב
שקל. וחצי מיליון משני

משמיצה הליגה
 המיועד כס״, ״רד הספרותי הירחון

 בארצות־הברית, שמאתים לאינטלקטואלים
 ממשלת של לקרן־־אמנות כספים להחזיר נדרש

 שהוציא, מיוחד גליון בעקבות ארצות-הברית.
 הנאבקים הפלסטינים עם לסולידריות קרא אשר

ושבושים בשטחים
 נגד היהודית הליגה התערבות בעיקבות לקח הוחזר הכסף

 כדי הקת בכספי שימוש נעשה כי שטענה השמצה,
אנטי־ישראלי. מלו שהוא גלית לפרסם

ס מכ ק ה ד סינים ס
 המגיעים מוצתם מקרוב לבתק התחיל המכס
מכין.
 כבימל שמקורם מוצרים, כי בחשדות הבדיקה של מקרה
 ניצול תוך אסיה, מדרום־מיזדוו למעשה מגיעים מסץ,

לסינים. הניתנים מועדפים תנאים

 ידפיסו סאיטקס
״האירופי״ אח

ב ר ס לתרומות מ
 כמה של תרומה לקבל סירב מלובאביץ׳ הרבי

 הקנדי המיליונר של מידת דולארים מיליוני
תיכמן. באת

 לא• בא רייכמן, מהאחים אחד היהורי־קנרי, רייכמן, בארי
 לתווך לנסות כדי בניריורק, מלובאביץ׳ לרבי מזמן

 עימו הביא רייכמן ש׳ך. אליעזר הרב לבין בינו ולהשלים
 הציע שאותם דולארים, מיליוני כמה על־סר המחאה
 ההמחאה את לקחת סירב הרבי חכ״ד. למוסדות לתרום
 כספך את מבזבזים מה על שתדע -מוטב לרייכמן: ואמר

נגדי.״ כתבי־נאצה על —
 לרייכמן ונתן כאלה, כרוזים כמה הרב לו הראה בהמשך

הזה. במיקרה יעזור לא שהוא, סכום בכל שכסף, להבין

ס מפחדים ר פ מ
 של הצפוי מבואו רב חשש יש במישרד־האוצר

למישרד. פרם שימעון
 מודעי, וליצחק גיסים למשה בניגוד כי טוענים החוששים
 פוליטיים מינויים פרס יעשה כשרי־אוצר, ששימשו

במישרד. הבכירים בתפקידים

לאינתיפאדה פסק־זמ!
 המרכז החלטת כי נמסר במיפלגת־העבודה ממקוחת
 את לחלוטץ חיסלה לא קואליציוני למשא־ומתן להצטרף

במיפלגה. האינתיפאדה
 כבר במחנה-רבין שכן כלבד. בפסק-זמן מדובר

ראשות־הרשימה. על להתמודדות נערכים

ה נגד עיתונאיות אפלי
 בתשדיר- יככבו ידועות עיתונאיות שלוש
מד שתת ״נעמ״ת״. ע

 בנעס־ת האחרונה בשנה שהצטברו רבות תלונות בעיקבות
 מנישואין, או מאמהות כתוצאה בקבלת־עבודה אפלייה על

 זד* נושא על תשדיו־שרות להפיק מעס־וז הוחלט
 גאי, תמי אחרשח, םידישוז מיימון שוש ישתתפו בתשדיר

 מחדשזת. ישי־לוי ושרית ממעריב, רוזנפלד שלום של בתו
 בוש שי,אי מיקרי■ על מהותספר אתת כל

עבודה. להיפרט ניסיון כמהלך התנפתה
כשבועיים. בעוד יוקרן התשדיר

הלוהט המיגדל
 ב־ הסך יוקרתי תל-אביבי מיגדל-דיתת

הלוהט. למיגדל אחתנה
שכת בו דיתת 17  נערות־ליווי, על-ידי נ

לשי גברים על-ידי נשכרו דיתת 15־10
מש אחת ודירה שלהם, המאהבות מוש

בקזינו. משת

 ישמש ״סאיטקם״ חכרת של הדפום ציוד
 שיתחרה ״האיתפי״, החדש העיתון להדפסת
 הוותיק. טריביון״ ב״הרלד
 שכתוצאה וסא־טקס, מקסוול רוברט עיסקת בעיקבות

 שציוד־הדפוס הרי בסאיטקס, 26* למקסוול יהיה ממנה,
 של החרש העיתון למערכת ישמש סאיטקס של המתקדם
ק מקסוול. £ * 8א 0£ א ס  יופיע באנגלית, עיתון ,£1

אירופה. בכל הבאה בשנה

ת האקדמיה ל פ ל פ מ
 אלה בימים המגבשת התעשיינים, התאחדות

 החדשה, לממשלה שתוגש כלכלית תוכנית
 במיספר תוכניתה את לקשט עומדת

מהאקדמיה. פרופסוריס
 ההסתדרות, של הכלכלית לתוכנית כמישקל־נגד זאת,

 רזין אסף הפרופסורים של חדש פירסום על המתבססת
 תל• מאוניברסיטת נדבך אמנת והדוקטור צדקה ואפריים

 תוכניות גם לקבל יזכה החדשה בממשלה שר־האוצר אביב.
 אירגוגי לישכת מלישכת־המיסחר, מפורטות כלכליות

ישראל, בזק של ומחלקת־המחקר העצמאיים

לנינה? יש מה
 העולמי, השם בעלת הזמרת סימה, נינה
 הגופני מצבה על שמועות לחרושת גרמה

והנפשי.
 להבחין היה יכול מקרוב בה שהתבונן מי

 עיניה הבימה, על באיטיות נעה הזמרת כי
 של מתופעות סובלת היא וכי מצועפות

איבוד־זיכרון.
ה התגלתה האישי מנהלה עם מטיחה

 של מהתקפים סובלת הכוכבת — אמת
 תרופה בליטיום, ומשתמשת נפשית בעיה

לתופעות-לוואי. לה הגורמת

חריגים? תנאים אושרו איך
.441 ^ ^44̂. ■4*404|4 44 •4444 4*4* 4^444 ־ .  לבדוק מתכוון מילר, מיכאל ״הסנה״, מנב״ל

 חברה־בת השקעות״, הסנה ״המית נתנה כיצד
 ל״טבריה חריגים בתנאים הלוואה ״הסנה״, של

שנתיים. לפני הוטל״, קלאב
 בדצמבר ניתן שקל, וחצי מיליון שני על העומד הסכום
 על להשתלט חקשורי, ניסן לבעלים, לאפשר ונועד ,1986

קלאר־ן. פיחק בעיקבות בפירוק שהיה המלח

נסגרים מישרדיי־נסיעות
 ממישרדי* 30* כי צופים התיירות בענך

 הקרובה, מטנה להיסגר עלולים בארץ הנסיעות
לארץ. בתיירות הנוכחי השפל יימשך אם

 ובחשש הנכנסים התיירים מיספר של חדה בירידה מדובר
 הישראלים מיספר מאוד יקטן הכלכלי מהמשבר שכתוצאה

לתו״ל. היוצאים

ק

רו אוד־ידו 3ז <ד3


