
שר־הביטחון
לאראודד־הבריח

 שובם אחדי לארצות־הכרית ייצא רבץ, יצחק שר־הביטחון,
שמיר. יצחק וראש־הממשלה, ארגס משה שר־החוץ, של

 ועם השבוע, שמונה שר־ההגנה עם כנראה, ייפגש. רבץ
בממשלה. אחרים אישים
 בזמן שר״הביטחדן של האחרון הביקור זה יהיה

 בוושינגטון. צה׳׳ל כנספח ירון עמום כהונת
 ודדזר תפקידו את ירון מסיים הקיץ בסוף

לישראל!

לקחים מפיקים
 הלקח את במהירות לומדת מיפלגת־העבודה

המקומיות. לרשויות מהבחירות
 את לקבוע יצטרכו שבהן להסתדרות, הבחירות לקראת

 ועדת־ תוקם מועצות־הפועלים, למזכירות המועמדים
 חריש מיכה קיסר, ישראל פרס, שימעון בהרכב ארבעה,
לובלסקי.' ומאשה

 למנוע כדי הסופיים, המועמדים את לאשר אמורים אלה
 מיקרים בהרבה לרשויות. בבחירות שהיו כישלונות
לא־מתאימים. מועמדים בבחירות התמודדו

 במקום כהגא
ד בו ביריד כ
 בי־ ססרות־הקודש במדור כבוד במקום

 בימים המתקיים הבינלאומי, ריד־הספרים
 סיפרי של דוכן שוכן בירושלים, אלה

 וי־ חומר־הסתה כרוזים, ובו כהנא, מאיר
 שלט לתכן מעל עטו. מפת אחתת צירות
יהודי׳׳. לרעיון ,,המכון נאמר ובו גתל,

ה יאטדף הללי ד בו ע ל
 שרץ הליברלית, המיפלגה איש הללי, אלי

 ברשימה תמונה עיתית לראשות בבחיתת
 מועמד עם הסכם־תטציה חתם עצמאית,

אבוטבול. ג׳ק ־העבודה, מיפלגת
 בהללי, לתמוך לתומכיה הודיעה מיפלגת־העבודה

 למיפלגת־העבורה. הללי הצטרף ובתמורה
 השליטה את להבטיח מיפלגת-העבודה מצעדי אחד היה זה

המקומי. השילטון במרכז

 פרטיות מגביות
למועמדים

 בייחוד המקומיות, ברשויות לבחירות מהמתמודרים כמה
 לכיסוי סיוע שלהם מהמיפלגות מבקשים שהפסידו, כאלה

שצברו. גרעונות
 במערכת- הוציאו מהמועמדים חלק כי מתברר

 להם יהיה ובעת נתלים, סבומי־כפף הבחיתת
 על שמדברים מי גם יש אותם. להחזיר קשה

פרטיות. מגביות

ל ה1הממו שפה ע הא
 חבר אדמון, תיד קיבל לו, שהובטח מה למתת
 ,רוארהתב־קתי את תל־אביב, עיתית מועצת

שציפדג כפי התחבורה, תיק את ולא
 היום עד ששימש ארמון, הפסיד למועצה כניסתו כעיקבות

 של תקציב־הפירסום את תל־אביב, עיריית של כפירסומאי
העירייה.

ה טל עדת בו ם ו העררי
ועדת־ את בחשאי ביטל מינהל־מקרקעי־ישראל

 לערער ויזמים קבלנים באים שלפניה הערתנו
מהם. גובה שהמינהל תשלומים על

 לערער כדי לקבלנים היום שנותר היחידי החוקי ההליך
 בבית־מישפט שדיון היא הבעייה לבית־מישפט. פנייה הוא

 והוצאות עורך־דץ שכירת ודורש רב, זמן להתארך יכול
ניאות.

 לעצמם להרשות קטנים קבלנים יוכלו לא זה במצב
המיגהל. החלטות על לערער

ל הואאה ע פו מקורית ל
 על להתגבר החליטה בתל־אביב לפועל ההוצאה

 היא מקורית: בשיטה עומס־התיקים בעיות
אותם. ומוחקת תיקים סוגרת
 נוצלה שלא בתקנון, ישנה הוראה ניצלה לפועל ההוצאה

 לא שנה במשך אשר תיקים, לסגור והמאפשרת כה, עד
פעילות. כל בהם היתה

תיקים. אלפי בעשרות כנראה, מדובר,

418
דובר־ מסר במרס, 13ה־ השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 312 על צה׳׳ל
 מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים.

בלבד. צה׳׳ל חיילי *
 מיספר הגיע הזה׳׳ ״העולם ספירת לפי

.418ל־ הפלסטיניים ההרוגים
פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 519 על ניים
ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 352 •

חלים.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 71 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 45 •
אחרות. מסיבות הרוגים 51 •

א הגיזבר יודח ל
מתפקידו יודח לא בגניבד* שהורשע גיזבר״סועצה,

 להדיח המר, זבולון שר־הדתות, על אסר בג׳׳ץ
 המועצדדהדתית מחברי אחד את מתפקידו

 הורשע שהאיש שהתברר אחרי בראש־העין,
גיזבר־המועצה. בהיותו בגניבה

עינוי ממן  לו, כשנודע האיש. של עברו על המר ידע לא ו
 לעשות סמכות לו שאץ קבע בג״ץ אך להדיחו, המר ניסה
זאת.

ב״כור״ מפטרי□
 למנהלים השבוע הודיע גאון, בני ״כור״, מנב״ל

 מדיניות לאמץ שהחליט בקונצרן הבכירים
 — עצמו את מוכיח שאינו מנהל ולפיה חדשה,
מתפקידו. יפרוש

 שבמצב יתכן שלא גאון אמר מצומצם בכנס־מנהלים
 בתפקידיהם. לשאת שנכשלו מנהלים ימשיכו הקונצרן

 עמי הד״ר הוא הפורשים ברשימת הראשון
 להרחיב הצליח שלא הגליל״, ״ורד מנכ׳׳ל דולב,

השוקולד. שיווק תחום את

 מטריד המתיז
השופט ת1אלימ את

חומ שהתיז הקשיש יחזקאלי, ישראל
 שפטל, יורם עורן-הדץ של בעיניו צה

 למרות שעבר, בשבוע בתעלוליו. ממשיך
 תום עד במעצר־בית עדיין נתץ היותו

 התקשר בשפטל, הפגיעה על מישפטו
 איתן, דב השופט של אלמנתו עם יחזקאלי

איתה. לשוחח ודרש
ושא אותו, לפגוש סירבה איתן מרים

 יגלה כי אמר הוא אך רוצה, הוא מה לה
 בכלא ובי אישית, בפגישה ורק אך זאת

 לא היא אותו. המעודדים עבריינים הכיר
 שלתלונותיה מכיוון במישטרה, התלוננה
קשבת. אוזן היתה לא הקודמות

ב״הסנה מטיילים
 חברת-הביטוח של העגום מצבה למרות

 הוצאת בה מתכננים ״הסנה״, ההסתדרותית
 חשבון על בחו׳׳ל, לטיול סוכני־ביטוח כמה

החברה.
 של מתנות מתן של מסורת שקיימת אומרים בחברה
 את ניכר באופן המגבירים לסוכני־ביטוח לחדל נסיעה

 להפסיק אי־אפשר היום הקיים המצב ולמרות מכירותיהם,
המסורת. את

 סוכנים עשרות כמה חברות־בימוח כמה הוציאו אלה בימים
בחויל. לטיולים

 הפקחים
בשוק אורבים

 הסיטונאי, מהשוק מרפים אינם תל־אביב עיריית פקחי
 ייפסקו כי להט. שלמה ראש־העירייה. הבטחות למרות

השוק. לעובדי ההתנכלויות
 עירוניים פקחים עברו שוב הראשון ביום

 דלת ליד ארבו הם בשוק. דוחות ורשמו
 אחרי־הצהרייב, 6ב* הציבוריים השרותים

במקום. לעובדים דוחות ורשמו
 על דבר לו ידוע שלא להט הבטיח שבועות שלושה לפני

 את להפסיק מורה והוא העירונית, מחלקת־הפיקוח מינהג
לאלתר. ההטרדה

 הבנקים
ץ נבנסו ללח

 בספים לגביית אפשרויות בודקים הבנקים
בשווייץ. הנמצא גיל, יורם מאיש-העסקים

 שילטונות־הסם עם הסתבכות בעיקבות מישראל נמלט גיל
 בשווייץ, תושב״קבע הוא לבנקים. ככרים וחובות

 שווייצית. אזרחות גם ביקש ובאחרונה
 להם חייב שגיל בנקים, ללהין הכניסה הידיעה
 לגבות אפשרויות עתה בודקים והם בספים,

 את ולגבות לנסות או בשווייץ כספים ממנו
אזרחותו. שתאושר לפני הבספים

חשאי משא־ומת!
 חברה לרכישת מגעים מנהלת צבאית חברת־אלקטרוניקה

צבאי. ציוד המייצרת
 מי יודעת אינה הנרכשת הוזכרה זה בשלב

 מתנהל והמשא-ומתן אותה, לרכוש מעוניין
מתווכים. על־ידי חשאי באופן

ננורביס
אחרונות״ ב״ידיעות

 מערך את לחזק החליט אחרונות״ ״ידיעות
 בארצות־ היורדים בקרב והמודעות ההפצה
הברית.

 נורביץ, תנחום מחלקת־המודעות, מנהל את מינה הוא
 מידיודק. העיתון סניף כמנהל
 בארצות־ קהילת־היורדים שכן מכובד, בפלח־שוק מדובר
 של עותקים אלפי עשרות שבוע מדי צורכת הברית

ועיתוני־היורדים. הישראליים העיתונים

טל של הווינ״ם שפ
 בישראל שפטל יורם עורך־הדץ שקיבל הטיפול למרות
 במצבו. הטבה כל היתה לא מחומצה, שנפגעה עינו להצלת

 לעזרה, שפטל פנה שאליו בלומנטל, מיכאל פרופסור
 בבית-הספר ורק אך המבוצע חדשני, ניתוח לו הציע

 בוסטון. ליד הרווארד אוניברסיטת של לרפואה
 עבודה, לצורכי במילא, לאמריקה שנסע שפטל,
 את ועבר האוניברסיטאי בבית-החולים התקבל
 תאי־ריקמה נלקחו בניתוח בהצלחה. הניתוח

 הניתוח שנפגעה. בעין והושתלו הבריאה מעינו
 פעם 30 רק פה עד ובוצע ביותר, נדיר הוא

 היטב, נקלטו המושתלים התאים בעולם.
העין. במצב גדולה הטבה כבר וניכרת

ם ד א שלא ה בר  נ
בטכניון

 על מוטעה לפירסום ידו נתן הטכניון
מלאכותי. דם של מהפכנית המצאה

באח נפוצו בחו״ל מדעית בעיתונות
 דס המציאו בטכניון כי פירפומים רונה

מה בהמצאה כביכול, מדובר, מלאכותי.
 בגוף־ דם להחליף היכול דם, של פכנית
שעות. 24 למשך האדם

 מיסודו. בדוי שהסיפור מתברר אולם
 נמצא הוא אך כזה, רעיון קיים אומנם

ראשוניים. בשלבי-פיתוח
ו מרפירסומיס התנערו לא בטכניון

בתד לפגוע שלא כדי מים, פיהם מילאו
המוסד. מית
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