
לנושריס מוקדמים סיורים
 הממשלה לפני להביא עומד פרץ, יצחק הקליטה, שר

 את ולשכנע לנסות הצעה הקרוב, הראשון ביום בישיבתה
 לעלות ארצות־הברית, לכיוון הנושרים רוסיה, יוצאי

לישראל.
 מבין לקבוצות-השפעה לאפשר היא ההצעה

 מוקדמים סיורים ולערוד לבוא הנושרים
בישראל.

 היא ההצעה, בפני כמיכשול כרגע העומרות הבעיות אחת
 הם אם פליטים נחשבים אלה היוצאים. של מעמדם
 מעמד מהם יישלל לישראל יגיעו ואם באירופה. נושרים

בארצות־הברית. קליטה להם המקנה זר״

ס ר נגד פ
ת ט חל שלה ה הממ

 ראש־הממשלה, ממלא-מהום םרם, שימעון
 הוא ובו שמיר, ליצחק מיכתב השבוע שיגר

 בממשלה שהתקבלה ההחלטה על מערער
 טוען סרס לאיכות־הסביבה. המישרד בעניין

 הקואליציוני. להסכם בניגוד היא שההחלטה
 בהקמת שידון צוות להקים הממשלה אמורה ההסכם, לפי

 מרידור דן — שרים שני כלל שהוקם והצוות המישרד,
 סהמערד. שחל ומשה מהליכוד
 את יבדוק מומתים של שצוות קבעה הממשלה החלטת
 מתנגדים, 11 מול ,12 של בחב התקבלה ההחלטה הנושא.
הליכוד. אנשי עם מצביע רבץ יצחק השר כאשד

שת ר פר א סבי תמה ל
 השלימו לא עוד מישרר־החוץ של המיקצועיים העוברים

 הם בניו־יורק. הקונסול לתפקיד סביר אורי של מינויו עם
 ושצעד מרי, בכיר לתפקיד מרי מהר הוקפץ שהוא טוענים

הוותיקים. העובדים של גבם על נעשה זה
 סביר את להחזיר תובעים מישרד־החוץ עובדי
 הכנס באירגון הצלחתו למרות ארצה,

לסולידאריות.
 למרות ממשית, לפעולה יובילו שהלחצים נראה לא כרגע
פוליטיים. בלחצים נתמכים שהם

 על דיווחים שני
ת א הילדה הכ

 העולם, את השבוע שזיעזעה כתבת־הטלוויזיה
 מתחזים ישראליים שוטרים נראו ושבה

 מורכב באלה, ערביה ילדה ומכים כעיתונאים
שונים. סרטים משני
 פסמן, אלי המצטיין, שצלם־הסלוויזיה בכד התחיל האירוע

 השלט.עיתונות', את נשאה שמכוניתם בשוטרים הבחין
 זה על לעשות כלל התכוץ לא הוא אותו. הרגיז והדבר
 לדיווח חומר שזהו דעתו על עלה יותר מאוחר ורק כתבה,

עיתונאי.
 שקיבלו פקודה פי על השלט, את השוטרים הפכו בינתיים
 ראה כך •טלוויזיה״. שאמר בשלט והשתמשו באלחוט,

 האירוע את הילדה. הוכתה שבו במקום שנית, פסמן אותם
 לכתבה אוחדו הדיווחים שני שגי. צוות גם הנציח הזה

אחת.

 שהורשע רך־דין1ע
עדיי! מופיע בסחיטה

 לפני שהורשע בן־הרואה, אליהו עורך־הדין
 ושנידון באיומים סחיטה של בעבירה שבועיים

 ממשיך כבד, וקנס בפועל מאסר חודשי לשישה
בבית-המישפט. להופיע

 עד לעונש־המאסר דחיית־ביצוע קיבל עורך־הדין כי נראה
 ג בבית־המישפט, בהופעות הזמן את מנצל והוא לעירעורו,

דבר. לכל כעורר״דין נאשמים מייצג כשהוא

 רוסיים פסיכיאטרים
לארץ

 האקדמיה של 15ה־ הקונגרס ייעדר יוני חודש בסוף
 לחם במלון ובריאות־הנפש למישפט הבינלאומית

בירושלים.
 חמישה גם לכינוס שנרשמו המשתתפים בץ

 המכון מנהל מהם אחד רוסים, פסיכיאטרים
במוסקווה. מישפטית לפסיכיאטריה

429
 דובר מסר במרס, 2ה־ד השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 325 על צה״ל
 מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים.

בלבד. חיילי־צה״ל
 מיספר הגיע הזה״, ״העולם ספירת לפי

.429ל־ ההרוגים
פלסטי מקותת מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 536 על ניים
ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 364 •

חלים.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 72 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 44 •
אחרות. מסיבות הרוגים 56 •

 פרט■ אשה יום
שרד־הפנים במי

 סגורים היו בארץ מישרד־הפנים סניפי כל
 כתוב דלתם על כאשר הראשון, ביום השבוע

במישדד־־הפנים.״ האשה יום בגלל ״סגור
 נדום־החופש נדהמו לשרותי־המישרד שנזקקים אזרחים
מישרד־הפנים. לנשות ודק אך השייך הזה, הבלעדי

קיסר נגד האעירים
 מיפלגודהעבודה של היערכותה במיסגרת
 צעירי החליטו העובדים, להסתדרות לבחירות
 זה הסתדרותי״. ״שולחן בה להקים המיפלגה

אחו או מרכז, לישכה, — כלשהו פורום יהיה
 הקיטורים בעניינים שוט!? באופן שידון —

להסתדרות.
 ההסתדרות, מזב״ל קיסר, ישראל מסרב כה עד

שהוא. פורום בכל כאלה דיונים לקיים
 בשנת־בחירות דווקא חשוב שהדבר מאמינים הצעירים

להסתדרות.

ד רואים רבים קי פ ת ב
 מאסיבית עלייז־דלרגל יש האחרונים בימים

 המתמחים מערך אנשי של פרם, של ללישכתו
 בתפקיד לזכות רוצים אלה הכלכלי. בתחום -

 שעורך־ תיקווה מתיד בניר־יורל״ הכלכלי הציר
 את יפנה בתפקיד, עתה המחזיק לוי, גבי הדין

ניסים. משה מאנשי הוא לוי מקומו.
 למישרה שנחשב בוושינגטץ, הכלכלי הציר לתפקיד

 של שמו מוזכר בארצות־הברית, ביותר הגבוהה הכלכלית
נדבך. אמנון

ס חורו וזווילי דמון ר פ ל
 המערך סיעת יו״ר רמון, חיים חבר-הכנסת

 חזרו הסוכנות, איש זווילי, וניסים בכנסת,
 שימעון המיפלגה, יו״ר של לחצרו באחרונה

פרם.
 בינם קרע חל הבחירות, אחרי בעיקר האחרונים, בחודשים

 תפקיד קיבל לא שזווילי העובדה בגלל בעיקר פרס, לבין
בממשלה.

 על רציניים מתחרים אץ שלפרס כיום חושבים השניים
בו. ולתמיד לחזור החליטו והם יו״ר־המיפלגה, תפקיד

ד הגובה ח ב פ ל כ ה מ
 לבתב-האישום הקשור הראיות, חומר

 בחברת ועובדיהם אלפרון האחים נגד
 לבית-המישפט, השבוע שהוגש הגבייה,

משעשע. סיפור מגלה
 נשלח כגובה, בחברה שהועסק עובד,

 למקום בהגיעו מסויים. מחייב כסף לגבות
 כלב. של רמות נביחות פניו את קידמו
בבהלה. משם נמלט הקשוח הגובה

הב״תה שבו השרים
 מיסדרונות שוב התמלאו האחרונים בימים
 מיפלגת• בניין — 110 הירקון ברחוב הבית

 המיפלגה. בשרי — בתל־אביב העבודה
 ירר־ לכתר הטוענים שבהם, הבכירים בעיקר השרים,

 לקשר אותם מחייבת שההתמודדות החליטו המיפלגוק
 במרץ עובדים והם והפעילים, המוסדות עם יותר הדוק

 מאז מבניידהמיפלגה דגליהם את שהדירו אחרי זיק בכיות
הבחירות. מערכת

מחנכים בין מיפגשים
 הארצי בקיבוץ הרעיונית־פוליטית המחלקה

 נוער בין מיפגשים של סידרה לארגן מנסה
פלסטיניים. ומחנכים לנוער ישראליים ומחנכים

 ובהמשך גדולים, מיפגשים כמה לארגן היא הכוונה
 פוליטיים בנושאים ולחץ יותר קטנות בקבוצות להיפגש

וחינוכיים.
 אם שייעצרו חוששים הפלסטיניים המשתתפים

 המתוכננת. המיפגשים בסידרת ישתתפו
 או סיכון, לקחת מובנים שהם כשיחליטו

 שמיפגשים במדינת־ישראל כשיחליטו לחילופץ
 הדישמי המיפגש יתקיים רצויים, הם כאלה

הראשון.

ל ישראל■ סק■ ה ע מפ ה
 השבוע ישתתפו ישראליים בני-נוער ארבעה

 הנערכת הבינלאומית, בתחרות־הסקי לראשונה
 התאחדוודהסקי על״ידי באיטליה, לעמה אחת

הבינלאומית.
 והמתחרים ,14־11 בני לילדים מיועדת התחרות

 לא־אלפיניווק ממדינות במשתתפים יתחרו הישראליים
 ומונאקו. לוכסמבורג הולנד, אלג׳יר, תורכיה, יוון, מצריים, כמו

 י נווה* תוישבי הם הישראליים המתחרים מארבעת שלושה
הר־החרמץ. שעל המושב אטיב,

 נגד אקרם
רשות־השידור

הש שלוש בן החוזה יפוג במרס 31ב־
 ודד הקומפוזיטורים אקו״ם(אגודת בין נים

רשות־השידור. ובין מלחינים)
 חודשים מזה מתחמקת רשות־השידור

 אקו״ם עם למשא־ומתן מלגשת ארוכים
חדש. חוזה על לחתימה

שהא הודיע קידר, ח אקו״ם, מנכ״ל
 משפטיים בצעדים לנקוט תהסס לא גודה

בי שימוש על רשות-השידור נגד חריפים
שור, ללא צירות  תביעות צפויות ולבן א

שפטיות  1מזד החל שבועיות או יומיות מ
רשות-השידור. נגד באפריל,

 מ־שרד־הב־טחון
ש ס רכ ק ס

 מכשירי־פקסימיליה ארצה לייבא שהחליט איש־עסקים,
 ציבוריים, לטלפונים גם להתחבר המסוגלים קטניבדניידינק

 גדול. שוק להם למצוא הצליח לא
 המסויימים המכשירים את לנצל שהחליט מי

 כמה שרכש משרך־הביטחון, דווקא היה האלה
ניידים. מכעדרי-פקסימיליה מאות

המתנות מילחמת
 חברות־ של ההטבות מילחמת מחריפה

 של כיסו על המילחמה במיסגרת האשראי.
 במתן להתחרות חברות־האשראי החלו הלקוח,
חדשים. ולמצטרפים לבעלי־כרמיסים הטבות

 למי לחו׳ל, נסיעה עד מתנות ויזה חברת הציעה מכבר לא
 נקודות. של מסויימת כמות שיצבור
 חינם כרסיס־טיסה לצרכגיה ׳שרבארס הציעה השבוע
 שיקנה מי לכל אליהם, טסה שארסל פופולריים ליעדים

 שקלים. 7,000 של בסכום הקרובה השנה חצי במשך
 בעיקר בחו׳ל, מתנות ללקוחותיה מציעה רס1ד״ חברת

בבתי־מלון.

א פעולה ישתפו ל
 — שונים ממשלה ממישרדי מדענים קבוצת

 שלא הודיעו — ובריאות אנרגיה חקלאות,
 מנכ״ל להיות שמתוכנן מי עם פעולה שתפו

מרינוב. אורי הד״ר המשרד-לאיכות-הסביבה,
 במישח״הפנים, לאיכות־הסביבה היחידה מנהל היה מרינוב

 עם רבים ומאבקים חילוקי־רעות לו היו כהונתו ובתקופת
 ודרכי־ שיטות על השונים במישרדי־הממשלה המדענים

עבודה.

סו־גנסמי ענת




