
ל*\אל יגאל בין
 לתפקיד כרמת יגאל אל׳מ של למימיו העיקרי הדוחף

 עמירס של כמחליפו לענייני־טרור, ראשיהמסשלה יועץ
 ראש־ מישרד מגכ״ל בו־אהחן, יוסי חרא ׳שפרש. ניד

 בו־אהרון. ישל ומדעי חכרו הוא כרמת הממשלה.
 לדאוג בן־אהרון נייסד! וחציי, שנח לפני כעבר,
 של הצבאי היועץ לתפקיד כדמון של למינויו

 אך נבו, עזריאל של במקומו ראש־חממשלה,
נבשל.

 דכים בצמרת-השילטון, וגם הצבא, בצמרת
 יגאל אל״מ של במועמדותו דווקא התומביב

 בעבר, איש־־מודיעץ סרסלר, לתפקיד. פרסלר
 של מותו מאז בתפקיד, ניר של בסגנו שימש

 ראש-הממשלה םגז*יועץ שהיה מחניימי, עוזי
לענייני-מרור.

18 פמרפזח עתירה
 בדי אלה בימים עובדים האדם לזכויות באגודה

 ניתוקם על לבג״ץ, שתוגש עתירה, לרבץ
 מן הבבושיס השטהייב תושבי של השרירותי

לחו״ל. הטלפוני הקשר
 סן עותרים לאגודה •שיפנו נרגע מראת תוגש. העתירה
ם שיהיו הכבושים. השסחים  בהליך חלק לקהת מומי

המישפטי.
 הטלפוני הקשר מן נותקו הכבושים הישטודם תושבי
 התבקשו ו 8 ומרכזני שריהביטחת. של בהוראה לחדל
 יפוטרו אהדת נכנס. או יוצא קשר להם לתת שלא

סתפקירט.

 שני מיכחב
השמיניסטים של

לש עומדת השמיניות תלמידי קבוצת
 יותר ובו שני, מיכתב לשר־הביטחון לוח
ל המסרבים צעירים של חתימות 40מ־

 האירועים בגלל הכבושים, בשטחים שרת
האחרונים.

*אנוש אח רואה הליכוד
 <מיל׳) האלוף על לוחצים בתנועת־החרות

 מועמדותו את להציג בן־גל אביגדור(״יאנוש״)
 הליכוד. מטעם היפה ראש-עיריית לתפקיד

 המיוחמת ההצעה, על סופית השיב טרם יאנוש
אינם. משה לח׳׳ב

 הליכוד ראשות על התמודדות צפויה יאנוש, יסרב אם
 לנין תיאל, שאול רשות״הנמליע מנכ׳ל בין בחיפה

 הצגת תיתכן האחריז ברגע כרשאיל. יעקב הפירסומאי
כהן־אנידוב. מאיר ח״כ של מועמדותו

ל*ו1רוז אח ידיה קיסר
 להדיח החליש קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכיר

 דני חברת-העובדים, מזכיר את מתפקידו
נגדו. לארגן שניסה הפוטש בגלל רוזוליו,

 את קיסר איישר שבו היום החמישי. ביום בינם רוזוליו
 ראשי את סר, מנב׳׳ל מתפקיד גביש ישעיהו התפטרות

 התפטרות להגיש מהם ודרש ההסתדרותיים, הקונצרנים
 מנכ׳׳ל גולץ, ואלפרד גביש הדחת על כמחאה קולקטיבית,

 להצעה. הסבים לא מהמנהלים איש הסוה.
 רואה אינו כי בליגלוג אמר לקיסר, הדבר נודע באשר

 לבוא מעז גבו מאחורי המתכנסים מהגיבורים שמישהו
בפנים. הדברים את לו ולומר אליו

מאי כסוף כלאם פסק-רין
של פסלדדינו יינתז שבה בית-המישפט, ישיבת

 נשיאת אבנור, חנה שמתחה הביקורת למרות
 החלטתו על בתל-אביב, המחוזי בירדהמישפט

 חיקור-הדין ייערך שטרוזמן, אורי השופט של
הסמים. מזיק בבלגיה
 ואבנור אחרים, שבועות לפני כד על החליט שסרחמן

, החלטתו. על ביקורת מתו&ז
 אך הישראלי, הנוהל לפי ייערך חיקור-הדין
 חקירה גם הנוהל, לפי שלא תתקיים, במיסגדתו

 והוא השאלות את יקבל החוקר השופט נגדית.
בבלגיה״ לעד הנגדית החקירה את שיערוך

1 3 3
 בשטחים הפלסטיניים ההרוגים מיספר
 אינו ההתקוממות תחילת מאז הכבושים

המקור. לפי משתנה והוא קבוע,
 ״מלך הפלסטיניים את מכנה צה״ל

 נרשמו בערב הראשון היום ועד מיים׳׳,
חיילים. על-ידי כולם שנורו הרוגים, 113

מו שנסיבות הרוגים, 20 יש לזה נוסף
חקירה. לגביהן ומתנהלת ברורות אינן תם

 פלסטינים זה במניין כולל אינו צה״ל
ישראליים(מת אזרחים של מירי שנהרגו
בב להיות אמורים אלה ומיקרים נחלים)

חוקרת). צבאית מצ׳׳ח(מישטרה דיקת
ההרו את מסווגים פלסטיניים מקורות

 הגיע הכולל ומיספרם הפגיעה סוג לפי גים
הפי לפי איש, 185ל־ בערב הראשון ביום
הבא: רוט

ומת חיילים מירי שנהרגו איש 130
נחלים.
מגאז. שמתו איש 34
ומשריפה. ממכות שמתו איש 11
 ברורות(בתוכם לא בנסיבות שמתו 10

ב 8ב־ בתאונת־הדרכים שנהרגו הארבעה
 בתאונת־ שנהרגו נוספים וארבעה דצמבר
ימים). 10 לפני דרכים

מפריע חמיסגד

 משמשת
טוענים

 עוצמתם בשל מופרעת תושבי-העיר שמנוחת
החזקה.
 עבו, עיריית במועצת באחרונה נדון אף הנושא

 לפנות תבע מדעצת-העירייה מחברי ואחד
 עוצמת* את להנמיך למואזין בדרישה

הרמקולים.

 113 מבקרים
המדינה למבקר

 הפנימיים המבקרים לישבת של פנימי בכינוס
 והברות גופים מישרדי-הממשלה, של

 מבקו־־־המדינה מלין, יעקב סיפר ציבוריים,
פניות קיבל לתפקידו שנבנם מאז כי הפורש,

במישרדי-ממשלה, פנימיים :-------------
הגופים מפני י

 קופח־חולים
צעירי□ מג״סת

 תפתח הכללית ההסתדרות של -ההוליםקופת
 של בלתפוס מידפאות הבאה בשנה

תל-אביב. אוניברסיטת
 לבין תל״אביב פועלי מועצת בין נחתם על״כך הסנט

האוניברסיטה.
 צעיר, קהל לשורותיה להעביד ההסתדרות מקווה זו בדרך

 האחרון ממן שערבה הנמרצת המיתקפוז על בתגובה
חדשים. מגויים להשגת טכבי קופת־תולים

משקים להעריך
 דרך שום שאין מתלוננים השמאים בלישכת
 כל חקלאיים, משקים של שווייס את להעריך

 של פריפת-החובות הסדר על הוסכם לא עוד
החקלאים.

 לאגודות שיש המשותפת האחריות מן נובע הדבר
בהן. החברים נכסי על השונות החקלאים

 יופיע אוקווור
בפסק־״הדין

 פוטר אוקונור מרק שעורך־הדין למתת
ש יולי בחודש כבר דמיאניוק ג׳ון על-ידי
 עם ביחד בפסק-הדץ, שמו יופיע עבר,

ה של הסניגורים שלושת של שמותיהם
נאשם.
ב לדעת שביקשו השופטים, קבעו כך
 ששמותיהם הסניגותם תצים סדר איזה

בססק-הדין. יופיעו

אקדמאים ד׳ אין
 למישרד*העבודה*וחרחחה, השייך אקדמאים, להסבת המכון
 במלונאות, בכירים למנהלים קורס פתיחת על הודיע

 דן. רשודמלוגות עם במשותף שייערך
 הפונים עשרות שמתוך מפני מתעכבת, הקורם פתיחת

 את היתנה ומישרד־הענודה איש, 25 רק לקורס התקבלו
 לפחות. איש, 30 של בנוכחות הקורס פתיחת

מיך לישכת-העבודה אין הפלא למרבה מנ
אלה ובימים לפונים, ־ז— ........... ..........

שים1 י אנ
ת המיבסה, י פתיחתו. את לזרז ב

ומשפת הרשות חקירת
 של בחקירה ממשיכה ערך לניירות הרשות
 בעיקבות בבורסה״ הנסחרת ״קריסטל״ חסרת

 עם העיסקה את ביטלה בי ״כלל״ הנהלת הודעת
כספיות. אי-התאמות בעיקבות החברה,

 השנתיים המאונים את בלל כשפירסמה החמישי, ביום
 שבעלי גירסתו, על חברת, אהרון המנכ״ל, חזר שלוק

 בעת החברה מצב על מדוייק לא מידע מסרו קריסטל
העיסקה. לביטול הסיבה היתה וזו הרכישה

לעיסקה תיכנס לא ״פלילי״
 ומתן למשא בישלון צופים כלכליים בחוגים

 ס־ח-המשימה לבין ״כלל״ קונצרן בין המתנהל
 לשיווק חברה להקמת הישראלי-אמריקאי,

תוכגות-מחשבים.
 שאחרי נראה אבל *זרים, חודשים לפני עוד נולד הרעיון
לעיסקה. תיכנס לא כלל העניין בחינת

 מובעת בארץ ותעשייתיים מיפחריים בחוגים
הרגל. את פשט בוח-המשימה בי הדעה

עוזר
לקיום־מיאווה

 מיגדל־ מהעיירה עיוור זילברמן, ליאון
במ האשכנזי מבית-הבנסת סולק העמק,

לכני התנגדו מתפללים שכמה אחרי קום,
■ שלו. בלב-ההנחייה עם יחד סתו

 את החושף הגליל״, ״ידיעות המקומון
 מיגדל־העמק, של הרב בי מציץ הפרשה,

 במיקרה שמדובר קבע גח־סמן, יצחק דויד
ל לעיוור מסייע הכלב וכי ביותר, חמור
לתורה. עלייה של מיצווה קיים

 מיפלגורהעפורה
אמנים מארגנת

 הסופרים האמנים, מחלקת ראש פריישטט, בקי
 קבוצה אספה במיפלגת־העבודה, ואנשי-הרוח

 ממושבים ואמנים יוצרים עשרות של
ומעיירות-פיתוח.

 גוף שום עם כה עד מזוהים היו שלא באנשים מדובר
 למען -אמניס שתיקרא לקבוצה מתארגנים הם פוליטי.

 לראשות• פרס שימעון של במועמדותו ושתתמוך השלש״,
הממשלה.
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