
90>/ - ת1הבחיר מדד
 יולי חודש באמצע שיתפרסם יוני, חודש מדד
 אחוזים 9 בן יהיה — הבחירות לפני שבוע —

בלבד.
 יגאל של בתקופתו הראשונה הפעם זו תהיה

 סיפרה בן יהיה שהמרד כשר־אוצר, כהן־אורגד
אחת.

בשנה. הנמוכים בין הוא יוני חודש מדד שנים מזה

בימין מכה שמיר
 המחתרת תפיסת אחרי העריכו זאב״ ב״מצודת
 יצחק שראש־הממשלה המתנחלים, של היהודית

 יריביו על מכת־מוות להנחית החליט שמיר
 איתן רפאל התחיה, שרון, אריאל מימין:

 ״גוש־אמונים״.- אנשי שבין והקיצוניים
 ובחרות זו, פרשה בעיקבות התחזק כהן גאולה של מעמדה
 — הבחירות לפני עוד אולי אליהם תשוב שהיא בטוחים

אחריהן. מייד אז לא, ואם

בסמכויות רוצה !בון
 הבחירות במערכת שמעמדו דורש, נבון יצחק
 בתחום בעיקר השפעה, ובעל יותר בולט יהיה

 הבחירות. ותעמולת ההסברה
 מפני לכך, מתנגדים רבץ יצחק וגם פרס שימעון גם

המסר. על ישתלט• שנבון מוכנים שאינם

 מיבחני־קהל
פרס לשימשן

 מוטה המערך, של מטה־הבחירות ראש
 לכל פרם שימעון את באחרונה מלווה גור,

 את הופעתו, את לבחון כדי הופעותיו,
 יגיש גור דבריו. תוכן ואת נאומו אופן

בקרוב. מסקנותיו את לפרס

 מרצה גופת נתגלתה
מביר־זית

 לפיסיקה מרצה פלאפאל, נביל של גופתו
 בשבת נתגלתה ביר־זית, באוניברסיטת

 עידעריך. לכפר סמוך האחרונה
 מביתו לצאת התבקש הוא שבועיים לפני

 חקירה לשם המימשל, למישרדי ולהתלוות
ומעצר.

 המיקרה שזהו משום הרוחות סוערות בגדה
 בנסיבות נעלם שפלסטיני חודש, בתוך ,*השני,

גופתו. את מוצאים ושאחר־כך ^מתמיהות,

שפירא על לוחצים
 ערב עתה נמצא שפירא אברהם התעשיין

 שהאדמרד בעוד בחייו. ביותר הקשה הכרעה,
 אגודת־ישראל, בהנהגת שימשיך רוצה מגור

 מתפקידיו שיפרוש בני־מישפחתו עליו לוחצים
 ולעסקיו. לביתו לבריאותו, ויתמסר ^־וציבוריים

 שהודחו פורוש, ולמנחם לורינץ לשלמה התברר בינתיים
 שלשפירא בכנסת, מהרשימה גרולי־התורה מועצת על־ידי

 האגודה, של הליטאי באגף גם מאוד רציניים מהלכים יש
מתנגדים. לו אין סאטמר חסידי בין ושאפילו

 כבר לדרבן מתכוונים הוותיקים הח״סים שני
 על סמוי לחץ שיפעילו מקורביהם, את השבוע

מהכנסת. הדחתם את לבטל כדי גדולי־התורה
 טוענים בתפקיד, להישאר עליו הלוחצים שפירא, מקורבי

פי־כמה. עתה יתחזק לה ומחוצה באגודה שמעמדו

 לרשימה סימיים
יהנדית־ערבית

 קדחתנית תכונה יש הערבי הציבור בקרב
 רשימה הקמת של האפשרות לקראת

גדולה. יהודית־ערבית
 שזכתה בנצרת, המתקדמת״ ״התנועה בחסות

 שם, מהקולות ברבע העירוניות בבחירות
 להכריע כדי כפרים, 32מ־ ציבור נציגי התכנסו

 הקמת ובין נפרדת ערבית רשימה הופעת בין
 משותפת. יהודית־ערבית רשימה

 שהתקיים בכינוס כאשר בשבת, רבה במידה הוכרע הוויכוח
 משותפת, רשימה להקים עקרונית הוחלט באום־אל־פחם

 ״בני־הכפר״ ותנועת ״אלטרנטיבה״ תנועת יעמרו שבמרכזה
 זו. בתנועה הקיצוני מהפלג שנפרד ״אל־אנצאר"), (פלג

 בציבור האחרים החוגים כל כי מקווים היוזמים
 ורק״ח, המערך בין העומדים והערבי, היהודי

 זו. לרשימה יצטרפו
בראש־הרשימה. יעמוד מי עדיין הוחלט לא

הכל העתיק לא הכתב
 היהלומנים על אירועים יומן - בהשבוע ששודרה הכתבה

 כתבות על התבססה לחו״ל, מבריחי־הדולארים רשת ועל
 .1981 פברואר חודש מאז הזה בהעולם שהופיעו שונות
 זו. עובדה הבליע טלר עופר הכתב

 ״העולם דיווח באפריל 11ב־ שהופיע בגיליון
 מלכה אשת־החברה, של מעצרה על הזה״

 אחר־כך, שבוע בפניה התנצל אך רוזנשטייי,
לא רוזנשטיין כי שהתברר מכיוון בולט, באופן

 בלל. נחקרה ולא נעצרה
..............י לא טלר בגיליון שפורסמה ההתנצלות, את קרא ן . _
 להתנצל, לטלוויזיה גרם וכך באפריל, 18ה־ מיום

הערב. באותו כבר חסר־תקדים, באופן

פרס ער כועסים
 שימעון על כועסים העבודה מיפלגת בבניין

 למרות שפייזר, לאליהו ש״נבנע״ על פרם,
במיפלגה. שפייזר של המעורער מעמדו

 כראש בלישכתו להעסיק הסכים שפרם היא, הטענה
 את ומינה שפייזר, מאנשי ניר, עמירם את מסע־הבחירות

 כסגן־ראש־מטה־ שפייזר, מאנשי הוא אף אדרי, רפי ח״כ
הבחירות.

 של צירופו בגלל פרס, על כועס יעקבי גד גם
 לצוות״ זנבר, משה לשעבר, ישראל״ ״בנק נגיד

המיפלגה. של המוביל הכלכלי

הסבר ידרוש אבן
 שם מארצות־הברית, השבוע ישוב אבן אבא
 של הבחירות לקרן תרומות בגיוס עסק הוא

 פרם. שימעון של בקשתו על־פי העבודה,
 של חד־משמעי פירסום מפרס ידרוש אבן

 אם שר־החוץ יהיה אבן כי בעבר, הבטחתו
לשילטון. המערך ישוב

דמישרד־הפניסו בר־רב
 — התיקים איוש בעניין העבודה במיפלגת מאבקי־הכוחות

 לרעיון האחרון בשבוע הביא — לשילטון יגיע המערך אם
חדש,
 שני כסגן־ראש־ממשלה ימונה בר־לב חיים

 והמישטרה. תיק־הפנים את לידיו ויקבל
 זה חשוב שתיק הזמן שהגיע טוענים, בעבודה

הדתיים. מידי יוצא

יושבת מסוק..מגדל״
 מופעל שהיה ״מגדל״, הביטוח חברת מסוק

 דיווח. לשם ב׳ רשת עם בשיתוף ביום פעמיים
 יושבת הארץ, בכבישי פקקי־תנועה על ברדיו

הבא. שבוע מתחילת כבר
 שעת־טיסת־מסוק, עבור דולר 500 שילמה הביטוח חברת

 שכבר ובעיתונות, ברדיו פירסומים נוספו זה ולסכום
הופסקו.

ל״העיר״ חדש עורך
 המקומון לעורך השבוע יתמנה אסתרון יואל

 חנוך של במקומו יבוא הוא ״העיר״. התל־אביבי
שבועות. כמה לפני שפרש מרמרי,
 כממלאת־מקום־העורך, התפקיד, את מילאה בינתיים

שוחט. אורית העיתונאית

השבוע שופטים מינוי
 הרביעי ביום תתכנס לשופטים ועדת־המינויים

 נראה חדשים. במינויים לדון כדי השבוע
 המחוזי לבית־המישפט שופטים ימונו שהפעם

בכוח־אדם. חמור ממחסור הסובל בתל־אביב,

הנכד למען כלת־ישראל
 קדמן, גורית ריקודי־עם, טיפוח על פרס־ישראל כלת

 כמועמד גירעון, נכדה, בחירת למען שדולה עתה מפעילה
 לכנסת. לרשימה העבודה מיפלגת של תל־אביב מחוז

 בעיקר שיחות״טלפון, עשרות מנהלת 90ה־ בת הסבתא
פוליגרף. מכון בעל הוא הנכר המיפלגה. לראשי

הנשיא נגד צלמים
 כדי להתארגן מתכוונים ירושלים צלמי
 טוענים.שדד הם בית־הנשיא. את להחרים

 ב־ אליהם מתייחס הרצוג, חיים נשיא,
 זאת עושה ואף לעבודתם, מפריע זילזול,

אורחיו. בנוכחות

המרחב מי על מחקר
 על מקיף מחקר להתפרסם עומד בפאריס

 על השפעתם ועל במרחב מקורות־המים
 טוען, המאמר כותב הישראלי־ערבי. הסיכסוך
 מהליטאני מים עתה שואבת שישראל

שבלבנון.

אזרחית להגנר■ לינה
 שומרי־ראש של מישרדים וכמה יחידות־קרכיות יוצאי

 מהממשלה שתתבע אזרחית״, להגנה ״ליגה הקמת יוזמים
 היתקלות במיקרה בו ושימוש לאזרחים במתן־נשק הקלות

 פלסטיניות. פיגוע וחוליות אזרחים בין
 גדולה מסיבת־עיתונאיס תיכננו הקבוצה מקימי

 חשיפת בעיקבות אך השבוע, הראשון ליום
 דחו הם הכבושים בשטחים היהודית המחתרת

העיתונות. עם הראשון המיפגש את בחודש

לחיפה יחידות־כנח
 הקריות וראשי נכבדי־העיר של ביקור יזמה חיפה עיריית

 את שמפעיל שהפחם להוכיח כדי בחררה, בתחנת־הכוח
האוויר. את מזהם לא התחנה

 פחם יחידות שתי הקמת שאחרי מקווים בחיפה
 השתיים יבנו באתרי־חוף, אחרונות באשקלון,

 הנמל בעיר פחם, בעזרת שיופעלו הבאות,
הצפונית.

ריפוי־במחטים
לבתי־חולים

 בארץ בתי־חולים בשלושה יוקמו קצר זמן בתוך
 הסינית השיטה על־פי לריסוי־במחטים, מחלקות
אקופונקטורה. — העתיקה

האנטזמסים צרכני
לבג״ץ

 צרכני ״אגודת לקום עשוייה ימים בתוך
 את למנוע ותבקש לבג״ץ שתפנה האוטובוסים״,

 רק במוצאי־שבתות ״אגד״ אוטובוסי הפעלת
 כך לעשות נתבע ״אגד׳ בערב. 8 שעה אחרי

מישרד־התחבורה. על־ידי


