
חדשה? ■הודית מחתרת
 נפוצו המערבית בגדה היהודיות בהתנחלויות

 על המספרות שמועות האחרונים בימים
בשטח. הפועלת חדשה, יהודית מחתרת

 המחתרת של ממטרותיה חלק כי מספרים השמועות מפיצי
ומגוונות. שונות בדרכים הערביים בתושבים להתנקם הוא

בהחנחלויוח מבקרי□ אין
 בגדדדהמערבית היהודיות ההתנחלויות בקרב

נטישה. של קשה תחושה האחרון בזמן שוררת
 שצה״ל למרות אותם. נוטש שהצבא מרגישים המתנחלים

 ולהסעות תלמידים של לאוטובוסים מאורגן ליוד מקיים
מאורגנות.

 ומבקרים שנוסעים טוענים המתנחלים אך
 שאינם בכבישים לנסוע פוחדים מזדמנים

 במעט אין וכי מסודר, באופן מאובטחים
בהתנחלויות. מבחדן ביקורים

רבין על קרייסקי
 השבוע הסביר ישראליים ידידים עם בשיחה

 ממשלת ראש שהיה מי קרייסקי, ברונו
לאוניית- להצטרך יכול אינו כי אוסטריה,

 קיבל הוועד
מאש״ר שדר
הישרא היוצרים של המשותף לוועד

 מיוחד בשדר שהודיעו והסלסטיניים, ליים
 בברכה יקדמו כי לספינת־המגורשים

 המעונ־ המגורשים מבין ״אלה את בחיפה
 ביום השיב ישראל,״ עם בשלום יינים

 ״אבו־ המכונה עבאם, מחמוד הראשון
 בשדר ערפאת, יאסר של מסגניו מאזן״,

השאר: בין האומר,
 שולחי אל ברכותיו את שולח ״אש״ף

עמ את ומעריך להם מודה גילוי־הדעת,
 של וגם אלה ידידים של המתקדמת דתם

 אש״ף בישראל. הדמוקרטיים הכוחות
 והכוחות העצומה, על החתומים כי סבור

 את מביעים הישראליים, הדמוקרטיים
 צדק על המבוסס אמיתי, בשלום רצונם

ה העם של הלאומיות בזכויות והמכיר
פלסטיני.״
הפלס היוצרים ועד שלח שאותו בשדר,

 לספינת־המגורשים, והישראליים טיניים
 בחיפה, לקיים החליט היוצרים ״ועד נאמר:

 קבלת־ ,להגיע הספינה עתידה שבו ביום
 בשובם. הגולים את בברכה לקדם כדי פנים
לכי המתנגדים ואמנים, סופרים של כגוף
ההג בזכות והתומכים גירוש. ולכל בוש
 במדינה הפלסטיני העם של העצמית דרה

 מעוניי־ אנחנו מדינת־ישראל, לצד משלו
 המגורשים מבין אלה עם בדו־שיח נים

 בסים על ישראל עם בשלום המעוניינים
 ציבור־ אל פונים אנחנו הנ״ל. העקרונות

 ליוז־ להצטרף במדינת-ישראל היוצרים
 ובמיוחד במיפגש, חלק ולקחת זו מתנו

 לאפשר ממשלת-ישראל אל פונים אנחנו
המגורשים.״ שיבת את

 חווה השאר: בין חתומים, השדר על
 בלם, שימעון אל-קאסם, סמיח אלברשטיין,

 נתן דאוד, סיהאם גרבוז, יאיר בסר, יעקב
 לויתן, נדב יהושע, א.ב. חביבי, אמיל זך,

 דן צמרת, שימעון פרי,־ מנחם נאטור, סלמן
 דליה קניוק, יורם קלדרון, ניסים קידר,

תומרקין. ויגאל רביקוביץ,

הלקוייה. בריאותו בגלל הפלסטינית המגורשים
 יצחק על קטלנית ביקורת קרייסקי מתח שיחה נאותה

 כהיותו שגם וגילה ומוגבל, אטום כאדם אותו הגדיר רבץ,
 על מידע לשמוע מעוניץ רבץ היה לא ראש־הממשלה

 לגמרי. לכך אדיש והיה ערביים, מנהיגים של השקפותיהם
 יש האירופית, היהדות ראשי בקרב כי מסר קרייסקי

ממשלת־ישראל. של מדעיותה נגד התעוררות

 הכין המערך
ת1תשדיר־כחיר

 לקראת ראשון תשדיר־שרות הכינה מיפלגת״העבודה
 לכנסת. הקרובות הבחיחת

 שעושים והמאמצים המאבק עומדים התשדיר במרכז
 היה התשדיר הכנת על השלום. למען ראשי־המיפלגה

 , המיפלגה. מזכ״ל ברעם, עוזי ממעה
 מהשבוע החל תשודר התשדיר, ובה קלטת־הווידיאו,

 מבוא,למערכת־הבחירות, מהווה והיא פרטיים, בחוגי־בית
מיפלגת״העבודה. על־פי השלום נושא יעמוד שבמרכזה

בן־שמן כיער גטו
 ,בדשמן יער באזור דתי כפר להקים מתכועח המפר׳׳ל

 את אישרה ערים לבער המחוזית שהוועדה אחרי
התוכנית.

 מסורתיים, דתיים רק לגור יוכלו בכפר
 הרבנות על-ידי או המפד״ל, על-ידי שיומלצו
הראשית.

 להגדלת בקשה
מזוגות
שהור מי שימעוני, יהויכין של גרושתו

 וש- ״שטראוס״. ממחלבות בסחיטה שע
 לבית- הגישה שנות־מאסר, לחמש נדון

מזונות. להגדלת בקשה המישפט
הפסי במחלקה עכשיו יושב שימעוני

רמלה. כלא של כיאטרית

לכנסת לובלסקי
מאמצים עושה נעמ״ת, מזכ״ל לובלסקי, מאשה  עושז נעמ״ת, מזכ״ל לובלסקי, מאשה
 הקיימת ההחלטה ביטול למען ניכרים

 כםל-תםנ האוסרת במיפלגת-העבודה,
,זיכלל ׳

קידים.
 ברשימת־המועמדים להיכלל מתכוננת לובלסקי

הבאה. לכנסת מיפלגתה של
 בעבר שהיתר, ארד, גאווה של מטעותה למדה לונלסקי

 לכנסת. להיבחר כדי תפקידה את ועזבה נעמ״ת, מזכ״ל
 בסיס־הכוח את איבדה אולם לכנסת, נבחרה אמנם ארד־

שלה. הפוליטי
 300 תל־אביב, נעמ״ת מזכ״ל רבון, עדה אספה זאת לעומת

 את למנוע כדי נמיפלגתיהעבודה, חברים של חתימות
 גיסים היה החותמים בין כפל־תפקידים. על האיסור ביטול
 נגד שלו בהתמודדות לובלסקי על־ידי הנתמן־ זווילי,

 והסוכנות הציונית ההסתדרות יו״ר לתפקיד רעיץ שימחה
 לובלסקי, של לדעתה בניגוד זווילי, של חתימתו היהודית.

השניים. בין עמוק קרע יצרה

מוסכם להיות רואה
 ״דור לחוג באחרונה הצטרף הפועל, מזכ״ל אופק, יצחק

במיפלגת־העבודד* ההמשך״
 הבחירות ייערכו שבועות ארבעה בעוד

 את הציב אופק מול הפועל. מזכ״ל לתפקיד
 הוועדה חבר אבי־מור, יעקב מועמדותו

 מועצת-פועלי- ומזכיר בהסתדרות המרכזת
 ההמשך״. ״תר בהנהגת חבר גם שהוא עפולה,

 של בבירכתם וזוכה תנופה, צוברת אבי־מור של מועמדותו
 רביע חששות לאופק הגורם דבר המיפלגה, בהנהגת רבים

 כדי ההמשך" ״דור במיסגרת לפעול מנסה הוא ועל־כן
מתחרים. בלא יחיד, מועמד כעל עליו שיוסכם

תל־אביב בעיריית דאגה
 שלב כהשלמת העיכוב מן מודאגים תל״אביב בעיריית

 על־ידי הנעית בעיר, החדשזז המרכזית התחנה של אלף
יוגה. מרדכי הקבלן

 לחודש כבר מגיע זה שלב בהשלמת האיחור
 יצא כבר שלמקום מפני תאגים ובעירייה וחצי,

לעולם. נגמר שלא פרוייקט של רע שם

מס בגלל מתיחות
 ומס־ערך־מוסף שמס־ההכנסה כך על זועמים בצפון ערבים

ערביים. עצמאים נגד קשוחה יר האחרון בזמן מפעילים

 ניראית אלה מוסדות שפעילות היא הטענה
 האירועים רקע על באה באילו הערבי ברחוב

 ־ עלול והיא הכבושים, בשטחים
בגליל. גם המתח

בתוניס אבנר■
 במסיבת־ השבוע השתתף אבנרי אורי

 יאסר עם שנערכה בינלאומית עיתונאים
בתוניס. ערפאת

 בלי־תיק־ של נציגים השתתפו במסיבה
 שקבוע למה בהתאם בינלאומיים, שורת
 נציגי עם אחרים מיסגשים האוסר בחוק

אש״ף.
 את לפרסם ניתן לא טכניות מסיבות

יפור והוא זה, בגליוז המסיבה של התמליל
 הזה״. ״העולם של הבא בגליון במלואו סם

 רב-הת- הגרמני בשבועון גם יפורסם הוא
 וקטעים השבוע, בגליון שטח״, ״דר פוצה
אחרים. בכלי־תיקשורת יפורסמו ממנו

 רואה ההסתדרות
רפואי במומחה

 דורון חיים את שיחליף המועמד לגבי אי־בהירות קיימת
קופת־חולים. כיו״ר

 שחר, אריה יתמנה שלתפקיד נראה כרגע
 של חברת-בת שהיא ים־המלח, מיפעלי מנכ״ל

 טוענים בהסתדרות אך לישראל״. ״כימיקלים
 באיש- ולא רפואי, במומחה צורך יש שהפעם
בלבד. אירגון

תתקדם החקירה
 במישטרת־ לחקירות־הונאה הארצית היחידה חקירת
 דננברג, יעקב נגד הסנה חברת תלונת בעניין ישראל,
 בימים להתקדם עשויה אושיזת. הביטוח חברת מנכ״ל

הקרובים.
 מהותיים מיסמכים על ידה שמה המישטרה

פליליות. לעבירות חשד בהם שיש לחקירה,

התלועו לא בעלי־חוב
 עורך של בעלי־־חוב כמה כי מניחים במישטרה

 על דיווחו לא שהתאבד, פרוסט, אדם הדין
 לחקירה להיקלע שלא כדי להם, חובותיו

מישטרתית.
 בבנק מאוד גמיש קהאשראי מסתבר, כך היה, לפרוסם
גדולים. סכומי״כסף משם קיבל והוא דיסקונט, ברקדס

 לגיתית ביקור
יזרעאלוב

 הנאשמת יזרעאלוב, גיתית של בעלה
 לביקור במפתיע הגיע הקודם, בעלה ברצח
בארץ.

 ימי-הביקור לפי תואם לא שבואו מכיוון
ה זיו, מאיר עורך־הדין, לו סידר בכלא,
 מיוחד ביקור במישפט, גיתית את מייצג

בבית-הסוהר.
 שעה, כרבע שארכה הפגישה, במהלך

 אחר־ קצר זמן זה. בזרועות זה השניים בכו
לאנגליה. הבעל שב כך

 נזכרו השוטרים
להתערב

 השישי ביום באפס־מעשה, עמדו תל־אביב מישטרת אנשי
 לתקוף ניסו ריזנגוף בכיכר בריונים כאשר שעבר,

 שנשאה הכיבוש״, ״הלאה קבוצת של מישמרודמחאה
 ריסוק־העצמות. מדיניות בגנות כחות

 להתגונן, ביכולתם כי הוכיחו הקבוצה כשחברי
 את להפסיק ודרשו השוטרים לפתע התערבו

כחוק. שהתקיימה למרות המישמרת,

השרה וגד רופאיס
 ששר-האוצר השבוע טענו בכירים רופאים

 במערכת־ הסיכסוך בעניין בעמדתו צודק
 ארבלי־ שושנה שרת-הבריאות, וכי הבריאות

 ולחוסר לביזבדז מודעת אינה אלמוזלינו,
במערט/. היעילות

סו־גוסטי ענת


