
פאניקה
כמיפלגת-הווכודיה

ני באחרונה וזרדיס במיפלגת־העבודה סי פד ספני. ה  מ
הנאווה בבהירות

 מנמרת, עסקנים 20 כץ רק שהופץ סודי, סקר
 בלבד, מנדטים 38*36ל* ירידה למיפלגה חוזה

 במיסלגה ותיקים בוחרים מעבר בעיקבות
הימץ. למיפלגות

ס אלופים דואה מר
 המיפלגה, ממזכ״ל השבוע תבע פרם שימעון

 מיוחדת ישיבת-מדכז לקיים ברעם, עוזי
 למסת, המועמדים רשימת פתיחת שתאשר

מועמדים ארבעה אליה לצר!* יהיה שניתן כדי
ואורי בדגל וש.......׳.........

 ושגריר סנה, 1 .
בדעמי. שלמה י

 כחוקת שינוי דורש בזה שדמיין• בסענה התנגד, ברעם
זאת. יאשר שהמרכז סיכוי ואין המיפלגת

במים מזוהם מזוט
מדד כבד, נזק  מיפעלי־ לכמה נגרם דולארים, ברבבות מ

 במים. מהול מזוהם, מזוט רכישת בעיקבות גדולים תעשייה
 סתימות ועל בהסקה קשות תקלות ע׳ל התלוננו המיפעלים
הדלק. במערכות
 שלוש את לתבוע מתכוונים מיפעלים מיספר

 שמקורו המזוט, את המספקות חברוודהדלק
 מבקשות חברות־הדלק באשדוד. בבתי־־הזיקוק

לבתי־הזיקוק. האחריות את להעביר

ב אוש■  מואשמים ד ח
ת בנ ל ה סמים כספי ב

במדי סיאטל בעיר חב״ד תנועת ראשי
 מואשמים בארצות-הברית וושינגטון נת

 סוחרי־קוק־ של דולארים מיליוני בהלבנת
בינלאומיים. אין

ובי זו, בפרשה הואשמו ואשה איש 16
מוב ישראליים שמות בעלי אנשים ניהם

 בר־לווי־ שלמה הרב הנאשמים: בין הקים.
 זלצר, ברוך בעיר, חב׳׳ד תנועת מנהל תין,
 ואבי גולדשטיין, ניר ז׳קלץ, ואשתו טל עדי
חזן.

 חשאי ציתות אחרי בוצעו המעצרים
 חב׳׳ד. במרכז לשיחות-הטלפון ממושך
 חבלות, עשרות שלח טל עדי כי הסתבר

 בפנמה. לחברה דולר, מיליון 25כ- ובהן
 אחד של בקוקאין ממיסדזר נבע הסבך

 חוזה בעולם, בקוקאין הבוחרים מגדולי
, סטרו.
 עדויות של עמודים 125 נאספו כה 'עד

בפרשה.

עצמות גיור
 באחרונה ״הזמינה״ קיצונית חרדית קבוצה

 להרחיב שיאפשר ססק-הלכה רבנים במה אצל
 לעבודת המאורגנות ההפרעות את מאוד

הארכיאולוגית
 על החלים הדינים כל כי לקבוע, אמור המוזמן הפסק
 בארץ־ שנקברד גויים עצמות על גם יחולו יהודים גוויות

ח' בני מיצוות שבע שקיימו .בתנאי ישראל,  כלומר, — נו
ם ומוסלמים, נוצרים  הפסק את להוציא מהססים הדמי
 יכולתם ככל לעזור רוצים תו אחד, מצד המוזמן:

 כי חוששים הם שני מצד אך לאדכיאולוגיד״ בהתנכלות
 כמו מודרניים, נפטרים על־ידי ״ינוצל״ מה פסק־הלכה

אנגלוביץ׳. תרזה של במיקרה

ה ג׳קנמן ל ע ה
ד את ל ס פ למטו

 חברי־הקונגרס לפני להרצות ברי לוושינגטון שמזמן אחרי
 ניסיון נעשה הישראלי״פלסטיני, הסיכסוך על השחורים
 המועמד ג׳קסון, ג׳סי עם פלד מתי ורב את להפגיש
לנשיאות. השחור
 למין בגלל אך האמריקאית, לבירה הזדמן ג׳קבון
 בגמל- רק סלד עם פגישה לו נקבעה הזמן

 בלבד דקות במה של שיחה אחרי התעופה•
 שביקש בך, כדי עד השמיר המועמד התרשם

 המתינו 0למטוסו,-ש עימו לעלות מפלד
 ות.רהיהבדמסעב אותי המלווים העיתונאים

 העיתונאים לפני בקצרה הירצה חזתה, למטוס עלה פלד
 כל כי והודה הקשיב ג׳קפון שלהם. השאלות למטר וענה

 לו ידועות היו לא אש׳ף, עמדות לגבי ובייחוד העובדות,
כלל.

180
 דו■ מסר במאי, 2ה־ השבוע, השני ביום

 מאז פלסטיניים הרוגים 179 על בר־צה״ל
 הכבושים, בשטחים ההתקוממות תחילת

הבא: הפירוט לפי
צה״ל, חיילי מירי הרוגים 144 •

בלתי־־ברורות, מסיבות הרוגים 20 •
 עדיין מותם שנסיבות הרוגים 15 •

בחקירה.
מוס זאת, לעומת פלסטיניים, מקורות

 לפי פלסטיניים, הרוגים 242 על רים
הבא: הפירוט

צה״ל, חיילי מירי 168 •
ומהתחשמלות, ממכות 13 •
רעיל, גאז משאיפת כתוצאה 47 •
 בלתי־ברורות. מסיבות 14 •

הרוג על נמסר הגליון סגירת בשעת
נוס!*. פלסטיני

טיעונים מפץ ברונו
 מכץ בדונו, מיכאל הפרופסור בנק-ישראל, נגיד

 בשבוע הופעתו לקראת מישפטיים נימוקים
הכנסת. של ועדת-הבססים לפני הבא
 שהשבוע אחרי הוועדה, לפני שנית להופיע הוזמן בדונו
 כבירים עובדים של שברם להעלות החלטתו על ננזף

 על וטענו ברונו את שביקרו קולות נשמעו בוועדה בבנק.
הנגיד. מנהיג אותן כפולות אמות־סידה

מש״ס הודח והד1 אור*
 במקום להיכלל זוהר אורי של סיכוייו אםסו
 כמהדורה הסיבה: לכנסת. ש״ם ברשימת ריאלי

השמיט בחיים״, ״ובחרת סיפרו, של החדשה

ובהווה. בעבר
 בש׳ס השבוע הוחלט במפד־ל, המהפך כעיירות בינתיים,

 רק אלא אשכנזי, נציג המובילה ברביעיה כלל לשלב שלא
החמישי. במקום

ק רכין ח ד נ

 השביעיה סדר וזה למסת. המיפלגה ברשימת
 רבץ, יצחק נבון, יצחק פרס, שימעון הפותחת:

 ועוזי הילל שלמה וייצמן, עזר קיסר, ישראל
ברעם.
בין במחנה  חברים, שיבעה המונה ועדת השבוע הוקמה י

 וחבר שוחש, ביינה ערד, עיריית ראש צור, יעקב השר בהם
הוועדה תפקיד שומר. פיני בהסתרתה, המרכזת הוועדה

 רשימחרשלום
•אילן

 בר־ באוניברסיטת מתמודדת בראשונה
 שאינה חדשה רשימת־סטודנטים אילן

 ״תא הנקראת הרשימה, ממחנה־הימיז.
לק בפעילות החלה לשלום״, הסטודנטים

 למועצת-אגודת-הסטות- הבחירות ראת
 היענות בעיקבות הוקמה הרשימה טיס.

 לסיכסוך מדיני לפיתרון שקראה לעצומה,
החד הרשימה פעילי הישראלי־פלסטיני.

 מתוך מקומות בחמישה לזכות מקווים שה
באגודה. מקומות 24

 ולהבין לכנסת להיבחר הרוצים המחנה מועמדי את לסנן
 לקראת במיפלגר״ נוטפות וקבוצות חוגים עם ההסדרים את

 מעוררת הוועדה הקמת המועמדים. רשימת קביעת
מד שותפו שלא המתנת חברי בקרב התמרמרות העניין. ב

ם קי א ח של ה ס מ
 מוגבלים חשבדנות־בנקים אל!* 60גד יותר

 מדחיות שהוצאה חדשה, בחוברת כלולים
 צ׳קים ממכת באחרונה הסובלים הסוהרים,

מוגבלים. מחשבונות שנמשכו חוזרים,
 החשבונות שכמות צופו! (!•סקי, מ־רע ש־ש החוברת מרל

 יוני״יולי, בחודשים אחוזים בעשרות תגדל המוגבלים
ם לפירעון המועמד יגיע כאהד א ש מ  שלפני ומניות של ו
הפסת

מסוכן חשמל* אומת

 בין שידוך
ומודה הלנה

 שמונה הליברלי העסקן מנדה, אמנון
 רשות■ של החדש בוועד־המנהל כחבר

השד של לעסקים שותפה היה השידור,
 חודשים שלושה לפני עם־רם. הלנה כנית
 גרום. ראובן ל״מסנדל״ חלקו את מכר

 הלנה עם שותף להיות אמור ״הייתי
 אני לארץ. תיירים להבאת עיסקית בחברה
 עסקים שולל לא ואני איתה, אישי בקשר

מנדה. אומר בעתיד,״ איתה משותפים
 רשות־השידור, את בעבר תבעה הלנה

 במישרד- שדנה רז שרי של כתבתה בשל
בתביעה. וזכתה הלנה, של השידוכים

 — חל״אכים
ד — מינכן ד לו

 תל־אביב באוניברסיטת לקולנוע בית-הספר
 לקולנוע בתי-ספר עם בקשר אלה בימים עומד

 לצאת כדי שבפולין, ובלודז׳ שבגרמניה במינכן
מלא. באורך טרט-קולנוע של משותפת בהפקה

 ובבידדהספר ,התסריט בתיבת הסתיימו! אלה בימים
 בחודש כבר בהפקתו להתחיל מקווים בתל־אביב לקולנוע

 אחד בעולם. הטובים מן בעבר היה בלורד בית־הספר הבא.
מן הכימאי הוא מבוגריו פולנסקי. מ

מוסיקליים אחים
 למבקר־המדינד״ שם בעילום פנו בודים בעיריית מיערות
 הבאר״ הפרשה את שיבדוק

 אמנים קרובות לעיתים מזמינה העיריה
 שבבעלות ״אודות״, חברת־ההפהית באמצעות

 לתדבות-נוער- המחלקה מנהל צח. שלמה
 של אחיו הוא ג׳רבי, מרדכי בעירייה, וספורט

 במישרד-האמרגנות העובד ג׳רבי, אלי
״אודות״.

דודם ד סיכסוכי
 המועמד טריף, סלאח של באסיפת־בחירות פרצה מהומה
 של מתנגדיו השבת. ביום מיפלגת־העבודה, של הדרוזי

 במוחרקה שנערכה לאסיפת הפריעו הדרוזית בעדה טריף
 מהמקום להסתלק נאלצו והמשתתפים הכרמל״), {״קרן

יוקנעם. ליד בחודשה האסיפה את ולקיים

ח״כים
הלוויות יתגברו

 לפני להעלות מתכוונים שליטא בני וח׳׳ב נבון יצחק השר
 הרישמיים הנציגים ברשימת ייכללו לפיה הצעה הממשלה

 הועלתה ההצעה חברי־כנסת. גם בהלוויות המשתתפים
 שכולות ממישפחות שהגיעו רבות תלונות בעיקבות

 בהלוויות להופיע חברי־הממשלה רק רשאים כעת
 ולעיתים בעומס, עומדים אינם הם אולם ממלכתיות,

המשימה. מן משתמטים קרובות

י ס ו ר י ו ד ־ ז י נ ו


