
ג נ 1ת ך4 י ץ

 המתקדמת הרשימה ואילו ,30.6ב״,!? רק״ח זכתה וטירה,
הבוחרים. מקולות 37.2ב־*

לאראל הבטיח רבין
 של החדש המבקר אראל, שלמה האלוף(מיל׳)

 אינו ותיק, חרות איש שהוא מערכת־הביטחון,
 הבחירות. אחרי בשילטון ישאר שהליכוד בטוח
 המיועד רבין, ליצחק פנה הוא מינויו לפני

 אשר המערך, מטעם שר־הביטחון לתפקיד
 חילופי במיקרה יוחלף לא המבקר בי לו הבטיח

שילטון.
 יושב־ראש מישרת מתפנית אראל של מינויו בעיקבות

 ניסיונות נעשים מיספנות־ישראל. של מועצת־המנהלים
 בו לחזור המיספנות, מנכ״ל בלס, אברהם את לשדל

 יחם בגלל התפטר חרות, איש הוא אף בלס, מהתפטרותו.
הממשלה. מצד מתנכר

 אך רבים. למיבצעים ויוצאים נוספות שעות
 , נמנעים בעבר, מקובל שהיה כפי שלא

 פעולות על לעיתונות מלדווח שילטונות־המס
אגף־החקירות.

 מצביע היה המיבצעים שפירסום חושדים, שונים חוקרים
באופוזיציה. פגיעה של מאוד ברור פוליטי כיוון על

 פרטית אבטחה
במועדונים

 בצפון ומיסעדות פאבים מועדונים, בעלי
 ~ - של שירותים לשבור כדי מתארגנים תל־אביב

 עיסקיהם על תשמור אשר אבטחה, חברת
 מועדון שריפת בעיקבות הלילה, בשעות
,׳׳.4 ״קלאב היוקרה

 ;32 - ד1דיכ
52 - מערך

 הרשימות על־ידי עתה הנערכים הסקרים, רוב
 פער על מצביע לכנסת, המתמודדות הקטנות

 והמערך. הליכוד בין ביותר גדול
 הליכוד ואילו מנדטים, 52ב־ בערך זוכה המערך

 בלבד. מנדאטים 35ל־ 32 בץ זוכה
 הרשימות שתי על־ידי הנערכים הסקרים גם

 דומות. תוצאות על מצביעים הגדולות
 התבטא לד, דדד ראש־הממשלה, סגן

 35מ* יותר ישיג הליכוד שאם במטה־הבחירות,
בלתי־צפוי. ניצחון יהיה זה מנדטים

 = בחירזת לר1ד
שקר 450

 ביום יגיע בשוק־השחור הנסחר הדולר
 כך הפחות, לכל שקל 450ל־ הבחירות

 שהפער חשש המביעים בנקאים, סבורים
 יהיה והלא־רישמי הרישמי השער בין

אחוז. 50 ימים כמה בתוך
 האחרונים בימים גובר לילינבלום בשוק
סטרלינג. ללירות הביקוש

 נוטשים פעילים
הליכוד את

 העובדים בשכר, פעילים עשרות
 עבודתם את נטשו הליכוד, של במטזדהבחירות

 סוכם טרם עתה שעד מכיוון האחרון, בשבוע
 להם שולמה לא ועדיין שברם, יהיה מה עימם

 עבודה. מחודש יותר עבור משכורת
 את נותן במטדדהליכוד החמור הכספי המשבר
 נוספים. בתחומים אותותיו

 בצהרי להיערד אמור שהיה גדול, היערכות כעוס
 תקציב. מחוסר נוטל נוזיכל־התרבות, הקרוב יונדהשישי

 בתל־אביב בשכונת־התיקווה שמיר יצחק ביקר כאשר
 חולצות 25 רק לגייס הפעילים הצליחו שעבר, בשבוע
 ילבשו כי שחתמו למי רק אותן ונתנו הליכוד, של טריקו
 בשוק. שמיר ביקור בזמן אותן

 החומר בכמות אחוז 70 עד להפחתה הביא הכספי המשכר
המטה. שמפיק המודפס

 ברק״ח הבהלה
ערפאת בגלל

 לשכנע בדי לחדל, דחופים שליחים שלחה רק״ח
 לחזור בעקיפין, או במישרין ערפאת, יאמר את
 הניו־יורקי בעיתון השבוע שמסר מהצהרה בו

ווים״. ״וילאג׳ החשוב
 בישראל, חיוביים שינויים רואה הוא אם לשאלה בתשובה

 מאוד חשוב ״כן. ערפאת: השיב שלום, כינון שיאפשרו
 רשימה לכנסת בבחירות משתתפת הראשונה שבפעם

 פלסטינית מדינה בהקמת הדוגלת ערבית־יהודית,
 הערה העיתון הוסיף טעות, כל למנוע כדי עצמאית.״
 לשלום. המתקדמת לרשימה היא שהכוונה

 במילה אף ערפאת הזכיר לא הארוך הראיון בכל
רק״ח. של קדמה עצם את אחת

בהסתדרות חוקר זיגל
 ממשיכים זיגל בנימץ תת־ניצב של אנשיו

 ביקוד הם באחרונה לוינסון. יעקב תיק בחקירת
ההסתדרותיים. הקונצרנים באחד

ללר סגיריורק רעיונאי
 במישלחת העובד אורן, אורי לשעבר העיתונאי
 לשמש כדי ארצה הובהל בניו־יורק, הכלכלית
 של במטדדהבחירות לוי דויד של לציוד רעיונאי
הליכוד.

בן־ארישר? הציע מה
 של נסיעתו על נוספים פרטים מתבררים עכשיו
 לקאהיר. בן־אלישר אליהו

 הציע שם בשיחותיו כי טוענים, מישרד־החוץ אנשי
 בקאהיר יתנהלו האוטונומיה על שהשיחות בן־אלישר

 מצד מחווה באיזושהי הבחירות לפני לזכות כדי בלבד,
המצרים.
המתנה. שעה: לפי זה, לפיתיון המצרית התגובה

השלישי? האדם מיהו
 אירגון של הפיגועים לאחד בקשר המבוקש השלישי האדם

 מהעצורים פחות לא ידועה דמות הוא היהודי הטירור
היום. עד נחקר לא הוא במיקרה, שלא נראה, האחרים.

ן1לבנ בשידורי התחיה
 תחנת עם משא־ומתן ניהלו בגליל צומת פעילי

 לשדר כדי בדרום־לבנון, הנוצרית הטלוויזיה
 בחירות תעמולת הגליל לתושבי באמצעותה

התחידדצומת. של
 היועץ של והן המרכזית ועדת־הבחירות של הן ההודעה,

 זרים, שידור באמצעי תעמולה האוסרת לממשלת המישפטי
איתן. רפאל של אנשיו יוזמת את לסכל השאר בין נועדה

בנידיורק יזרדים תיכון
 בית־ספר הקרובה הלימודים בשנת תפתח היהודית הסוכנות

 הדרישה על לענות כדי כנידיורק, היורדים לילדי תיכון
דתי. לא יהודי לחינוך

 נגד המערך
השני השלב

 השלב את לתקוף המערך יתחיל מהשבוע החל
 40 לקו מעבר לבנון, מילחמת של השני

הדמיוני. הקילומטר
 המיפלגה של מטה־ההסברה על לחצו בסניפים פעילים

 המילחמה, להתארכות שקשור מה בכל הליכוד נגד לצאת
 ולא להם שאין הסורים, עם וההתנגשות ביירות על המצור
הגליל. ישובי על ההגנה עם לדעתם, כלום,

 חוקרים מה
במס־ההכנסה?

האחרונים בשבועות עובדים מם־ההכנסה חוקרי

 עישון איסור
בישיבות

 יוזמים ובבני־ברק בירושלים רבנים
 ובבתי־מידרש בישיבות עישון איסור

 ללי* מפריע שהעישון בטענה בימיה־זול,
מוד־תורה.

 בכלא שביתה
הסתיימה חברון

 ביטחוניים אסירים שביתת הסתיימה השבוע
בחברון. הצבאי המימשל בבניין בכלא ופליליים

 קיבלו, לא שהאסירים מכיוון שלמה, שנה נמשכה השביתה
 במיסגרת להם. המגיעים המינימליים התנאים את לטענתם,
 ושביתת חלקית שביתת־רעב היתה השביתה

 לחלק הכלא שילטונות נכנעו השבוע ביקורי־מישפחות.
האסירים. מדרישות

ב,,כלל״ אדמה רעידת
 בתל־אביב דרויאנוב ברחוב ״כלל״ באי־בניין

 אדמה לרעידת ממתינים שם שהכל מעידים,
 הקונצרן. במיבנה שינויים תוך פרסונאלית,

 רמז היא מחשבים, בכלל השינויים הראשונה, הסנונית
בעתיד. שיקרה למה

אשראי ללא בנקאים
 ראשי נתקלים ונשנות, חוזרות הכחשות למרות

 אשראי בגיוס והולכים גוברים בקשיים הבנקים
 כל גדלים משלמים שהם הריבית שיעורי בחו״ל.
 יותר לא של קצר לזמן ניתנות וההלוואות הזמו,

חודשים. משלושה

 מילחמת
בקליינר מילוא

 השפעתו כל את עתה מפעיל מילוא רוני
 הצעיר הדור ממטה קליינר מיכאל של לסילוקו

הליכוד. של
 הליכוד, לתדמית נזק גרמו המטה שמיבצעי טוען, מילוא
כך. גורס שמיר, יצחק ראש־הממשלה, ושגם

 השופט אשת
תלונתה ביטלה

 על־ידו שהוכתה החיפאי השופט של אשתו
 את באחרונה ביטלה )23.5.84 הזה״ (״העולם
 בעלה. בלחץ במישטרה, שהגישה התלונה

 מבעלה שביקשה אחרי המכות, בעיקבות אושפזה האשה
 אחרת. מישפטנית עם יחסיו על הסבר

 עשויות בחיפה הפמיניסטית בתנועה פעילות
 המיקרה פירטי את הציבור לפני בקרוב לחשוף
 שאשת־השופט למרות בו, המעורבים וזהות
 פעולה. איתן משתפת אינה

 המכה ששופט יתכן שלא טוענות, הפמניסטיות
במישפטי־אישות. ישפוט אשתו את טייבה בכפרים השרון צומת המקומון שערך במישאל


