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הספירה שינו הדתיים
 מינהגי את האחרונים בימים שינו הדתיות המיפלגות פעילי

 את סופרים הם ימי־העומר, את לספור תחת שלהם. הספירה
 הרשימות הגשת מועד החודש, לסוף עד שנותרו הימים

בבחירות. המתמודדות
 פלגיה, על במפד״ל, וגם באגודת־ישראל גם

 בהרככת יפגעו שהסיבסוכים חוששים
 יגדלו האחרון למועד וסמוך לכנסת, הרשימות

לכנסת. בנפרד שירוצו הפלגים

בנגב בחרות פילזג
 נפרדת. ברשימה להתמודד מתכוונים בנגב חרות פעילי

 אחרי מייד חרות עם שוב להתאחד לבוחרים התחייבות תוך
 למרות בייצוג, קופחו שהם טוענים הפעילים הבחירות.

 משלושה יותר לליכוד הביאו הם האחרונות שבבחירות
מנדטים.
 בלתי חלק — ״הנגב תהיה: הרשימה סיסמת

מארץ־ישראל.״ נפרד

גינגלים מחבר נמן
סאטי תשדיר-בחירות חיבר נבון יצחק

 ישלבו הליכוד שתועמלני למיקרה רי,
 נבוז בגין. מנחם את טלוויזיוני לשידור

 שאל, פרם ששימעון אחדי זאת עשה
 יופיע בגין אם המערך יעשה מה ברצינות,

המתירות. ליום סמוך לפתע,
מ מאחורי לו קוראים נבוז של יריביו  ג

ש אחרי — אימרתו בשל חומוס״, ״מר
 עם הולך שהוא — מתמודד שאינו הודיע

טוב״. ״חומוס לאכול מישפחתו

הגרמנים
פלסטיני דרשו

 מחבל המיהצועיים האיגודים של מישלחת
 במועצת למקור שבאה צםון־רייז־וסטפליה,

 ביניהן, לברית עשור במלאות פועלי־תל־אביב,
 לשוחח רצו האורחים מפתיעה: דרישה דרשה

 הכבושים. בשטחים פלסטיני מנהיג עם
 הצפוף, לוודהפגישות את שינו התל־אביבים המארחים

 בית־לחם, ראש־עיריית עם הגרמנים יפגשו ובסוף־השבוע
פרייג'. אליאס

זיהוי ללא בלבנו! רבב
 ברכב באישור, בלבנון, הנוסעים ישראלים

 בעוברם שילטי־הזיהוי את מסירים אזרחי,
 עושים הם צפונה. הגמל את בראש־הניקרה

 וגרמו במעט אחת לא אך לחייהם, מחשש זאת
 זיהו לא צד׳ל או צה׳׳ל חילי כאשר לתקריות,

אותם.

 מוכרים אמריקאים
לשריפה דגלים

 כי הידיעה, נפוצה באירופה האיראניים חוגי־הגולים בקרב
 של גדולות כמויות לאיראן מוכרים אמריקאיים סוחרים
אמריקאיים. דגלים

 מחייב טקס באיראן היא אמריקאי דגל שריפת
וצריכת וצימרי, דתי רישמי, אירוע בכל

 מטרים לאלפי מגיעה איראן ברחבי הדגלים
בחודש. רבועים

 ינזוף מנדלבאום
בבנקים־למשבנתאות

 בראשי השבוע ינזוף מנדלבאום, משה בנק־ישראל, נגיד
 עימם יערוך שהוא דחופה בפגישה למשכנתאות, הבנקים

בירושלים.
 וטענו לבנק־ישראל פנו משכנתאות מקבלי מאות הסיבה:

 בניגוד ,למשכנתאות דמי־השיריון את משלמים שהם
זאת. שישלמו הם שהקבלנים הבנק, להוראת

סינמטק
במיזרח־ירושלים

 יפתחו במיזרח־ירושלים פלסטיניים צעירים
 סירטי־איכות. שיקרין מקומי, סינמטק בקרוב
אלג׳יר״. על ״הקרב שיוקרן: הראשון הסרט

 של הקומדיה
הפירסום איסור

 כד וחלק הביטחון־הכללי שירות בעוד
 היהודית המחתרת עצורי של פרקליטיהם

העצו ששמות מבית-המישפט מבקשים
 לפירסום, אסורים להיות ימשיכו רים

 השמות בחו״ל שונים בעיתונים פורסמו
המלאים.
 בניו־ המוסיע האלה, העיתונים אחד

בארץ. אך נמכר העברית, בשפה יורק

בלשים
ב״נזפים״ מטפלים

 קרקע שרכשו למתנחלים, הקשורים גורמים
 פנו ״נופים״, בפרוייקט ויינמן דני מהיזם

 בארץ לבדוק וביקשו פרטי למישרד־חקירות
בחובות-ענק. ״נופים״ חברת שקעה כיצד ובחו״ל

 לבדיקה שיועברו מימצאים על הצביעה ראשונית בדיקה
נוספת.

 עתרו צור, אבי מישרד־החקלאות, עובד ממשיך בינתיים
 מתנחלים לשכנע דקל, מיכאל שר־החקלאות סגן של

 של יאיר יקיר חברת על־ידי הפרוייקט לבניית שיסכימו
 זו חברה מנוזזין. מאיר ואיש״העסקים שמאי אברהם הקבלן

 קבוצת מול המתנחלים, רוב תמיכת את להשיג רוצה
תדאי. אבי בראשות המשקיעים

הכלא ליד הפגנה
 מתכוונים לבחירות היהודית־ערבית האסירים רשימת יוזמי

 את ולהחתים רמלה, כלא בפתח הקרוב השישי ביום להפגין
החדשה. ברשימה כתומכים לביקור, הבאים

יחוסל האנרגיה מישרד
 הוזכרה עובדי וועד החשמל חברת הנהלת

 למיפלגת־העבודה להגיש מתכוונים
 את לבטל שימליץ נייר-עבודה,

 לשלטון. ישוב המערך אם מישרד־האנרגיה,
 פקידים וארבעה מיותר, שהמישרד הכותבים יטענו במיסמך

 הנעשית העבודה כל את לבצע יכולים בחברת־החשמל
במישרד.

 שתתמוך ,לעצמו שדולה חריש מיכה מכין רב זמן מזה
 לפגוע עשוייה חברת־החשמל עמדת לו. התיק במתן

במהלכיו.

בית־כנסת
במישרד־האוצר

במישרדי־הממש־ בתי-הכנסת מגיפת
 לאגף־המחשבים גם הגיעה בירושלים לה

 לבית־ הוקצה מיוחד חדר במישרד־האוצר.
כנסת.

החשמל לחברת שטח
 עירעור את החודש, בסוף תאשר, הוועדדדהארצית״לבינוי

 חקלאית באדמה יעד שינוי על חברת־החשמל
 חברת־החשמל. של תחנת־בת שם להקים כדי ברמת־השרון,

 בקשת את אישרו לא יותר נמוכות ערכאות
החברה.

 בחופשה כתבים
ישדרו לא
 ,סממה׳ ודן יערי אליעזר הטלוויזיה, עובדי

 יוכלו לא מאושרת, בחופשה בחו״ל השוהים
 בעיקבות לארץ, כתבות להעביר להמשיך
רשות־השידור. של הוועד־המנהל של החלטה

 היבה השופט
אשתו את

 מבתי-המישפט באחד פרצה סערה
 של אשתו רומנטי. רקע על הארץ, בצפון
 בינו רומנטית התכתבות גילתה שופט

 מבעלה ביקשה כאשר מישפטנית. ובץ
הוויכוח. כדי תוך בה חבט הוא הסברים,

מתדרך אינז לזאיס
 עיתונאים לתדרך הפסיק לואים סם השגריר

 הורה דיפרטמנט הסטייט הסיבה: ישראליים.
 להוריד בתל-אביב ארצות־הברית לשגרירות

הבחירות. אחדי עד פרופיל

בשמיר נאבק לוי
 עם במשא-ומתן לוי דויד של התקיפה עמדתו

 כל על להשתלט מכוונתו חלק היא הליברלים
בחרות. עמדות-הבוח

 החליטו הליברלים, של המכריע הכינוס ערב
 את למנוע מאמץ כל לעשות מחנה-שמיר אנשי

לוי. במחנה לפגוע והתחילו הצפוי, הפילוג

 אינו שמיר
למחתרת שזר

 המחתרת של העצורים מישפחות נציגי
 לכך שידאג וביקשו שמיר ליצחק פנו היהודית

 בדלתיים ייערך חברי־המחתרת שמישפט
 שאינו לפונים הודיע ראש-הממשלה סגורות.
 את ודחה בהליכי־מישפט, להתערב מתכוון
הסך. על הפנייה

 הלאומית המועצה
- הפלסטינית

הבחירות אחרי
 אש״ף, של הפרלמנט הפלסטינית, הלאומית המועצה מושב

 בישראל. הבחירות לפני יתכנס לא
 שוב עתה נדחה פעמים, כמה שנדחה המושב,

 הגדול בחג המסתיים הרמדאן, צום קירבת בגלל
 התייעצויות, יתחילו מכן לאחר ביולי. 3ב־

יולי. 5םון לפני יתכנס לא והמושב

שריר - ״מיל״ך קשר
 ״בית־העסק התואר את המעניקה ״מיל״ך, חברת

 הליברלי השר לקבוצת קשורה המובחר״,
שריר. אברהם

 את בית־המישפט באמצעות למנוע הצליחה שלא החברה,
 את גם מעניקה מעלליה, על בכולבוטק הכתבה שידור
 האגודה עם בשיתוף המובחר. התיירותי העסק התואר

 ממקורבי שגב, תנוך עומד שבראשה התיירות, לקידום
למיבצע. בירכתו את נתן שר״התיירות שריר.

 שריר, של גיסו מנדה, אמנון עומד החברה מאחורי
 מילין■ כישלון אחרי רבה, ובדאגה מקרוב, שעקב

העליוז. בבית־המישפט


