
ממסוק ירה מח״ט
 ממסוק שירה מח״ס הוא לחקירה שהועמד הבכיר הקצין
 בורח. שהוא הנחה מתוך בשדה, בערבי
 צה״ל להוראות מפורש בניגוד התבצע הירי

 נמצא היורה אין אם באש, פתיחה האוסרות
בסכנה.

 הועלתה היא אד הפרשה, את לטשטש אמנם ניסה המח״ט
פלד. מתי ח׳׳ב על-ידי

 להסות איסור
בולטים במקומות

 הכבושים, בשטחים לשרת היוצאים לאנשי־מילואים, באימון
 בפנים, מפגינים להכות טעם אין כי בתידרוך, קצין הסביר
 ניתן לא כן ועל גלויים־לעין, יהיו שסימני־המכות משום
 למישפט. המוכים את להביא יהיה
 כמו לא־בולטים, במקומות להכות המליץ הוא

ופיקת־הברך. הברך

חדש? ימני אירגון
 בצרפת, כה עד בלתי־ידוע ימני, יהודי אירגון
 מוחמד נגד תלונה למישטרת־צרסת הגיש

 דרוויש את האירגץ מאשים בתלונה דרוויש.
ובהסתה. בגזענות

 התקיימה ראשונה וישיבה בעיצומו כבר נמצא המישפט
שעבר. בשבוע

 לא והוא מאחר זו מטרה למען הוקם שהאירגון סברה יש
 לגוף כיסוי מהווה שהוא הנמנע מן לא כה. עד ידוע היה

לא־ברור. יהודי

 דרוויש מוחמד
בצרפתית

 מתכוונת מכובדת צרפתית הוצאת־ספרים
 של שירו סביב הפולמוס על ספר לאור להוציא
דרוויש. מוחמד

 תרגום היתר בין בו ויש הקרובים בימים יצא הספר
פלד. מתי וח״כ אבנרי אורי שכתבו למאמרים

 בסלא דרוזי
דתיות מסיבות

 היה מרר, מהכפר דרוזי גאזם,יצעיר פאוזת
 סירובו בשל יום 60ל־ קרוב צבאי בכלא כלוא

דתיות. מסיבות בצה״ל לשרת
 לתלמידי־ הניתנת לזו מקבילה דחיית״שרות ביקש גאזם

 אולם בלימודי־דת. להשתלם שיובל כדי ישיבות,
 מניעיו כי בטענה לבקשתו, סירבו שילטונות־צה״ל

פוליטיים.
 דהיות, שלוש אחרי נשפט, ובאשר נעצר, גאזם
 גאזם דרישותיו. את הצבאי בית־הדץ קיבל

 בחצביה בלימודי-דת להשתלם מתכוון
שבלבנון.

 חושש דרעי
מדשואי־תערובת

 לאפשר מוכנות והונגריה פולין רומניה,
עבודה. למטרות ארצה להגיע לתושביהן

מסי דרעי, אריה מישרד־הפנים, מנכ״ל
 מתוך הצעד, את לגנות מתכוון ש״ס, עת

אירו ממדינות הבאים שעובדים חשש
 נישואי־ של בעייה ליצור עלולים פיות

תערובת.

סניפדגוו־הנובודה?
 פרס לשימעון פנה קריית־מלאכי, מועצת ראש תונו, יוסי

 את לשנות וביקש תגועת־העבודה, מזכ״ל ברעם, ולעוזי
 ולהביאה תנועת־העבודה של במחוזות שיסת־הבחירות
, מלאה• לדמוקרטיזציה

 רק לא אפשרות-הצבעה להעניק מציע הוא
 מצביעי לכל אלא הסניפים, חברי למליאת
סניפים. באותם המערך

ציה טיז מוקר ד

ושאר — לקט של אחיו
 לצעדי ובניגוד בסוכנות, המקובלים החוקים לכל בניגוד

 יו״ר החליט שליחים, 100 של ארצה ולהחזרתם הקיצוצים
 של שליחותו את להאריך דיניץ, שימחה הסוכנות, הנהלת

 הרביעית. לשנה להט יעקב
 יו״ר לקט, יחיאל של אחיו הוא לקט יעקב

 מטעם לכנסת ומועמד הציונית תנועת־העבודה
 הביא שמהלכו והאיש מיפלגת-העבודה,

הסוכנות. להנהלת דיניץ של לבחירתו
 הוא החריג, המעשה את המאשרת ועדת־השליחות, יו׳ר

הבחירות. לקראת דיניץ של ראש־המטה שהיה ניצן, יעקב
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ומס הולך האינתיפאדה הרוגי מניין

תבך.
 צה״ל דובר של הקודמים המיספרים לפי
שעלי ההרוגים ומיספר שבועיים, מלפני

 מיס־ עומד האחרונים, בשבועות נמסר הם
.215 על ההרוגים פר

מהודעו צה״ל דובר בו חזר זאת לעומת
בשט ההרוגים מיספר על האחרונות תיו
 בדיקה בעיקבות כי ומסר הכבושים, חים

 155 על ההרוגים מיססר עומד פנימית
 נורו כי שהוכח להרוגים רק הכוונה בלבד.
חיילי־צה״ל. על-ידי

 על מסרו הפלסטיניים המקורות ואילו
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 279

צה״ל. חיילי מירי הרוגים 187 •
 גאז משאיפת כתוצאה הרוגים 55 •

מרעיל.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 17 •
בלתי־ברורות. מסיבות הרוגים 20 •

לישראל דקות 60
 דקות״ 60,,האמריקאית הטלוויזיה תוכנית

 כדי לישראל, אוגוסט בחודש להגיע מתכוונת
מישסט־דמיאניוק. על תוכנית להסריט

ל במסד איומים
 את להפסיק באחרונה דאגו במסד״ל חוגים

 לכיוון שפזלו מפד״ל, אנשי של פעילותם
 בצורה להבהיר, דאגו הם ״מימד״. רשימת
 שיפסח מי כל כי פנים, לשתי משתמעת שאינה

 מנותק עצמו את ימצא הסעיפים שתי על
המסד״ל. של הכלכלית מהמערכת

ב״מימד״. המפד״לית הפעילות הופסקה האיומים בעיקבות

גרושים למען ארצי
 לתיקון הצעתו את לכנסת בקרוב יעלה ארצי, יצחק ח״כ

האפוטרופסות. לחוק
 של מעמדם את ישפר הוא התיקון יתקבל אם

 של במיקרה האמהות, חשבון על גרושים אבות
הילדים. גורל על מחלוקת

 הוגנים״, גירושין למען .גברים לעמותה בכך עוזר ארצי
 שלה, הארצי הכינוס את החמישי, ביום השבוע, שתקיים

ב״בית־ברנר".
 כמה גם יש חבריה 1000 מבין כי מתגאים, העמותה ראשי

נשים. עשרות

ב,,הארץ חדשים טינו״ם
 מוסף כעורך מתפקידו בקרוב לפרוש עומד בנזימן עוזי

 יפה של בתה ירקוני־שוחט, אורית אותו תחליף הארץ.
 העיר. סגנית־עורך בעבר שהיתה ירקוני,

 והיא מתפקידה פורשת ליסני, תמי המוסף, סגנית־עורך גם
 חוזר בנזימן העיתון. של שישי יום עמודי את לערוך תעבור
בעיתון. לכתוב

 שופטת שהיא ולנשטיין, שולמית זדטופטת
 לבית־ זמני במינוי תעלה בתל־אביב, מחתית

העליון. המישפט
השנה. ספטמבר בחודש בתפקידה תתחיל היא

לעליו! ולושט״ן

״ד? אלכסודר מיהו ז
 מיהו כנראה, יודעים, לא חיפה בעיריית

המפורסם. השומר זייד, אלכסנדר
 בעי־ לתרבות היחידה שהוציאה חוזר,

המו של הרצאתה על מבשר ריית־חיפה,
 להולדתו שנה 100״ על רייך, כוכבה רה
 זיית.״ אלכסנדר של

זייד. אלכסנדר של בתו היא כוכבה

סוף? — ״׳וסל־גד״
 נשלם ״כור״ להנהלת גאון בני של כניסתו עם

 גאון משלים בכך ״יובל-גד״. חברת של חיסולה
 ישעיהו שהתחיל החברה, חיסול תהליך את

״כור״. מנכ״ל שהיה מי גביש, (״שייקח״)
 לאור במיוחד תמוה, הוא ד1יובל־ של לחיסולה הניסיון
 לעודד באחרונה התחיל שמישרד־הבינוי־והשיכון העובדה
בתחום מהמובילים היתה ו־זבל־נד מתועשת, בניה פעילות

זה.

ר ״צוג* תפקיד מחפש גוי
 מנהל ״הסנה״, מנכ״ל שהיה מי גולן, אלפרד

 כדי חברות־הביטוח, עם חשאי משא־דמתן
 המידרשה־ כמנהל למינויו תמיכתם את לודטיג

לאיגוד־חברות-הביטוח. השייכת לביטוח,
 ישראל ההסתדרות, מזכיר של ררישה פי על התפטר גולף

 חברות־ איגוד כידר בתפקידו להישאר גיסה והוא קיסר,
 הוא חברות־הביטוח ראשי התנגדות בשל אך הביטוח,

 ייצוגי. תפקיר לעצמו מבקש
 לעובד גולף יהפוך שבו מצב ייווצר בקשתו, תאושר אם

בראשו. עמד הוא היום שעד האיגוד, של שכיר

חשאי מ מו
 פניציה חברת בין אלה בימים המתקיים למשא־ומתן במקביל
 משא־ומתן גם מתקיים .1טמפ חברת ובין בקבוקים לייצור
 פניציה בין בקבוקי־זכוכית, לייצור מיפעל להקמת חשאי
 בארץ: הגדולים מיפעלי־המשקאות־הקליס של קבוצה לבין

ויפאורה. חמר׳ מיפעלי קולה, קוקה

 בנזכיררו גידול
חדשות מכוויות

 לכך הסיבה חדשות. מכוניות במכירת חד גידול
 חברות• עם להסדרים הגיעו שהייבואנים היא

 רבב לרכוש היום אפשר מכך ובתוצאה מימון,
 במזומן, המחיר רבע או שליש תשלום תוך חדש

 תשלומים, 36ב* ישולם שהשאר בשעה
 חברות־המימון. באמצעות המתבצעים

המשומשות. המכוניות בשוק תרדמה היתר, בין גורם, הדבר

 ס״וטודוגיה חסיד
למזכ״לות טועטד

 מפ״ם, מזכ״ל תפקיד על בהתמודדות
 רק מועמדותו את הציב גרנות, אלעזר מול

).43(אסיה אילן חבר־המיסלגה
 חיוכים מעוררת אסיה של מועמדותו

 במיפלגה חברותו מלבד כי מפ״ם, במרכז
 בחירתו כת־הסיינטולוגיה. חסיד גם הוא
מובטחת. גרנות של

 סויגורים אין
לעדי-מדיוה

 בבית־המישפט, חבריהם נגד המעידים שעדי־מדינה, מאחר
 למצוא מאוד מתקשים הם התחתון, בעולם ובזויים שנואים
 שנאשם, בבית־המישפט התברר באחרונה סניגורים. לעצמם
 ביקש בעיסקת־סמים, חבריו נגד עד־מדינה להפוך שתיכנן

 יזנח שלא כדי לסניגורו, זאת לגלות שלא מהמישטרה
אותו.

 של הסטיגמה בהם שתידבק חוששים הסניגורים
 לא אחרים וחשודים נאשמים וכי לקוחותיהם,

עד־מדינה. שייצגו אחרי אליהם יפנו


