
 וגרם אחוזים כמאות גדל הגשרים
הגשר. להתמוטטות

 הפזורים הפלסטיניים הסטודנטים אין כלל בדרך
הישראלים. עמיתיהם עם מגע לקיים נוטים בעולם.

 למעברים הזרימה את מכוונים שהיו דורבנות הצבת
 כזה. לחץ למנוע עשויה היתד. העמודים בין

 לתוצאות אחראי מי לברר תנסה עצמה החברה הנהלת
 נזקים לחברה שגרמו ההזנחה, של החמורות
לירות. במיליוני

•כשיל לוי
פלאטו״ ..שיכוו*

 ראשון ניוגחון
,,לאנשי..למיפוה

 תמכו שבמהלכה קופת־חולים, בוועידת ההצבעה
 נציגי עם יחד הפועל־המזרחי סיעת חברי מרבית

 ביטוח־הבריאות* חוק את הדוחה בהצעה המערך,
כניצחון נחשבת הממשלה, על־ידי המוצע הממלכתי

 בקשותיו את לאשר מתכוון אינו לוי דויד הבינוי שר
 למשקיעים לאשר פלאטו־שרון, שמואל ח״כ של

 מישרד בארץ. שיכונים לבנות על־ידו המיוצגים
 למינהל־מקרקעי־ישראל, המלצתו את מעכב הבינוי

 בעיקר לבנייה, קרקעות פלאטו לרשות להעמיד
 שיכונים. לבוני המקובלים בתנאים דימונה, באיזור

 דירות אלה לבניין התוכניות שבל למרות
 התוכנית כי לוי של יועציו סבורים הושלמו,

 כעניין לפלאטו אליבי ליצור רק נועדה
שלו. הבחירות הבטחות  נוסך סיבוב

רבין ־ פרס
 עם הנמנה העבודה, כמיפלגת מרכזי איש

 יצא פרם, שימעון של תומכיו מחנה ראשי
 נתונים לאסון? מנת על לארצות־הכרית

 הפרטיות ההרצאות היקף על והוכחות
 יצחק לשעבר, ראש־הממשלה שם שנשא
 תמורתן. שקיבל התשלומים ועל רבץ,

 מיתקפה נגד פרס, תומכי של מההכנות חלק זהו
 ההכרעה ערב אלון, ויגאל רבץ אנשי מצד מחודשת

 המיוחד הצוות הממשלה. לראשות המיפלגה מועמד על
 חומר גם מכין הפסיכולוגית הלוחמה הכנת על השוקד

אלון. יגאל של עברו על המבוסס

 עמיח מאיר
ו״אפן? למחנה

 ככל ימנע ש״י, מסיעת עמית, מאיר במילואים האלוף
 ״חיק שמכונה מה אל מלחזור הקרוב בעתיד הנראה

מרכזי תפקיד הוצע לעמית העבודה״. מיפלגת

מישפט יתחדש
,יהארץ״ ־ שפירא

 שהגיש מישפט־־הדיכה סיום כעיקכות
 ״הארץ״, נגד מזרחי בצלאל הקבלן

 מיש־ הקרוכים בימים להיפתח עומד
כאותו.ה העיתון, נגד נוסף פט־דיכה

קשר.
 מוניה איש־העסקים הגיש בשעתו
 לשון־הרע־ חוק לפי תביעה שפירא

 סך על יפת, זאב וכתבו, ״הארץ״ נגד
 קשרים לו .שייחסו על ל״י, מיליון

 ה־ כירור המאורגן. הפשע אנשי עם
 עד הצדדים, כהסכמת עוכב, מישפט

 מזרחי. שהגיש כתביעה הבירור לתום
 במישפט שפסק־הדין הסכימו הצדדים

 שפירא כמישפט כראיות ישמש מזרחי
ל שפירא מבקש עתה ״הארץ״. נגד

 פרקליטי .הדיוןמתכיעתו. את חדש
 תום עד להמתין שיש גורפים ״האיץ״

 בכית• כמישפטם כעירעור הדיון
העליון. המישפט

 בדיחות יוחמרו
שוי דרי התיאוריה

 קבלת לקראת התיאוריה מיכחני רמת
 הקרובים כשבועות תועלה רכב רישיון
 הבנת שתושלם אחרי ניכרת, במידה

 את שיחייכו החדשים, המיכחנים
 וזמן מאמץ להשקיע הרישיונות מבקשי
 הנהיגה תורת כלימוד יותר ניכרים

התיאורטית.
 החדש הספר על מבוססים יהיו החדשים המיבחנים

 שהוצא מינץ, ליאון האינג׳ינר של הנהיגה, תורת
 נהגים גם מישרד־התחבורה. הנחיות פי על לאור

 את ללמוד יידרשו תנועה עבירות שעברו ותיקים
 על הדגש את השם בספר, הכלול העיוני החומר

בנהיגה. האנושי המרכיב

 פייהום ח1מו
מצדה לגיבור■

להתאבד נאלצו מצדה של ההיסטוריים שגיבודיה בעודהפנימי הכוחות במאבק במפד״ל, למיפנה סיעת שלאחרי שתקום הממשלה הקמת לקראת בהיערכות
בגין. מנחם של פרישתו

 של בראשותו ממשלה בזה במצב תוקם אם
 יבקש, שווייצמן לוודאי קרוב וייצמן, עזר

 כראש■ לכהן הראשונה, כתקופה לפחות
 בן־גוריון דויד במו וכשר־כיטחון, ממשלה
 לתפקיד מועמדו זמן לאחר אולם בשעתו.

 עמית. מאיר הוא זה
 לפיתוח בהכנות פעילותו את עמית מרכז בינתיים

 החלת לאחר מצריים, עם ותעשייה מיסחר קשרי
ביחסים. הנורמליזציה

מחדלים יבדקו
א״לון״ תיב■1ב,.

במיפלגה. המתחולל
 רוב יש שבה בכנסת, המפד״ל שבסיעת בעוד

 ותמורה, ליכוד וסיעת הצעירים חוגי של לקואליציה
 ביטוח־הבריאות־ חוק את המחייבת החלטה התקבלה

 בוועידה המפד״ל נציגי רוב התעלמו הממלכתי,
 המפד״ל, בצעירי התומכים מעט, מתי רק זו. מהחלטה
בעדה. הצביעו
 לעתיד, סימן בכך רואים ״למיפנה״ אנשי
 ההצבעה המיפלגה. לסניפי הבחירות בעת

 בחירות לעריכת תביעתם את חיזקה גם
 סבורים, הם כך שכהן, המיפלגה, לוועידת

גדול. רוב יקבלו

משלי□ רפאל
 נתיבי בחברת הגשרים מתכנני נגד חמורות האשמות

 בעיקבות ממלכתיים, גורמים על־ידי ייבדקו איילון
 איילון. נחל מעל נחלת־יצחק גשר של התמוטטותו

 לראות אין פיהם שעל נתונים, הגיעו תחבורה לגורמי
 עליון, מכוח כתוצאה טבע מיפגע הגשר בהתמוטטות

 להצרת ״י ל מיליוני בוזבזו ההאשמות פי על _ לקוי• ותיכנון חמורים מחדלים של תוצאה אלא
 לנקוט מבלי דפנותיו, וריצוף הנחל אפיק

 הגברת מפני להתגונן אלמנטריים כאמצעים
 בתוצאה שנגרמה מי*השיטפונות זרימת

עמודי על באפיק השיטפונות מי לחץ מכך.

הביוגרפיה הכוח
 למסור עומד רפאל, יצחק לשעבר, המפד״ל מנהיג

 האוטוביוגרפי, ספרו את לדפוס הקרובים בשבועות
 המוקדש בספר, באביב. לאור שייצא דור, שנות

 שלושה יש ובממשלה, בסוכנות רפאל של לפעילותו
 לרבים ״יכאיבו רפאל אנשי טענת פי שעל פרקים,
 את רפאל עושה הפרקים באחד במפד״ל״. וטובים

 בורג. יוסף הד״ר להנהגה, חברו עם החשבון
 רבתי לסערה תגרום הספר שהופעת נראה

כמפד״ל. הדדיות האשמות ולחילופי

 יחסי התהדרו
בגי! - אוןג

 ניסים השוויצי - היהודי איש-העסקים
 ראש-הממש- של מקורבו שהיה גאון,

 סימני לאחרונה מגלח בגין, מנחם לה
תיהסים מדאש-הממשלה.. הסתייגות

 ו* חמים כה עודי אינם השניים
כעבר. ־!יו שהיו כפי דובים

: :.ועקיפות./ ממשלתיות..ישירות קות ■■׳—״ •• : .

פגעים
הקנדי מהסוג

 ופלסטיניים ישראליים סטודנטים
 שכהמילטון, מקמאסטר באוניברסיטת

 ביניהם מקיימים בקנדה, אונטריו כאיזור
 האיזור בעיות על דנים הם שבהם מיפגשים
 העמים. שני כין והיחסים
 מאמרים סידרת פירסום בעיקבות החלו חמיפגשים

 האוניברסיטה. של הסטודנטים בעיתון הפלסטיני בנושא
 וסטודנט מירושלים, לפילוסופיה סטודנט ז״ק, גדי

 ושמוצא בביירות, שגדל למתימטיקה פלסטיני
 הסטודנטים בין מיפגשים יזמו מחיפה, מישפחתו

 ותגובה דיון קבוצות הקמת על והחליטו העמים משני
ביניהם. הדיעות חילוקי למרות משותפות,

 כזו סכנה ריחפה לא הרומאים, בשבי ליפול שלא כדי
הושלמה שהסרטתו מצדה, הטלוויזיה סרט שחקני על

 מפפב■ ;וירוד
הפועל לכדורסלוי

היש הספורט של הפארדוכסים אחד
 החמישי כיום להיתגלות עשוי ראלי

הכדור מישחק שייערך כעת השבוע,
 והפועל דמת-גן הפועל קבוצות כין סל

 הלאומית. הליגה מצמרת תל-אכיב
 שבשבועיים .תל־אכיב, מכבי אוהדי

 : או־ את לטרוף מוכנים היו האחרונים
 ■ שאירע מה על תל-אכיב, הפועל הדי

 גד בהמוניהם יופיעו העירוני, בדרכי
 כדוד־ את דווקא לעודד כדי זה מישהק

 ני- :הסיבה תל-אכיב, הפועל סלני
 את ייטיב .התל״אביכים של צחץ

ה כאליפות שוב לזכות מכבי סיכויי
לי מאיימת רמת-גן שהפועל כדורסל,

. מידה. אותה טול

 מזיהום, למות יכולים היו הם ההיסטורי. האתר באיזור
להתאבד. הצורך את מהם חוסך שהיה דבר

 מישרד־הכריאות, של קטלניים דו״חות
 הרופאה פרק, ויולה הד״ר של כחתימתם
 של הסביבתי והפקה בנגב, המחוזית

 מסבירים הדרום, כאיזור מישרד־הכריאות
 ההסרטה מעובדי שעשרות העובדה את

 ממחלות היום עד סובלים ״מצדה״ כסרט
 סטראוס פיטר והשחקן חמורות, קיבה
 טרופית לרפואה במכון לטיפול נזקק

 כסרט. השתתפותו כעיקכות
 באתר מישרד־הבריאות מפקחי כי קובעים הדו״חות
 ותברואה בריאות מיפגעי גילו מצדה של ההסרטה
 ששימשו מזוהמים קאראוונים כמו: ומסוכנים חמורים

 אוכל, חלוקת של פרימיטיבית שיטה כמיטבחים,
 מזוהמים ואנשים כלים מזון, באיחסון פושעת הזנחה

 התחשבו לא המפיקים האוכל. בחלוקת הקשורים
 למיפגע שגרמו בנוהגים והמשיכו הרבות באזהרות

התברואתי.
 יגישו אלה רשמיים דו״חות סמך שעל ייתכן
 נגד חמורות תביעות הנפגעים מן כמה

כארץ. הטלוויזיה סידרת מפיקי
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