
לפילוא יהו1וו1 בין עימות
מחנה כי הטוענות יריעות התפרסמו האחרונים בימים

 ועירתה את שקיימה במיפלגת־העבודה, כנראה, התקנאה,
 ועירתה את הבא בשבוע המקיימת ובחרות, ברמת־אפעל,

, בהרצליה. בקאנטרי־קלאב
 , המלה, שכירת את לבטל ניסו הליברלים
 ולהחליפו דולר, אל!? 20 שילמו בבר שתמורתו

 עלה לא הדבר אולם בפד־המבביה, של בדשא
בידם.

יהודי ועד
הרה ערביה שיחרר

 עיישה של בערבות לשיחרורה שנדרש הכסף
 לא־ להשתתפות חשד בשל שנעצרה אל־כורד,

 הנשים ״ועד על־ידי נאסף בפיגועים, ישירה
 כמה לפני שהוקם פוליטיות״, אסירות למען

שבועות.
המתקדם. הריונה בשל ממעצרה שוחררה אל־כורד עיישה

 איגוד יו״ר גונן, יצחק הקברניט פגה באל־על, הנוסעים
 למיבצע להירתם בבקשה אל־על טייסי 180ל־ הטייסים,
בחברה. הנוסעים תפוסת העלאת למען הסברתי

 שהותם את שינצלו מהטייסים מבקש גונן
 היהודיות, הקהילות ראשי עם לקשרים בחו״ל

 אלה בקהילות היהודים ישפיעו.על שאלה כדי
ב״אל-על״. לטוס

ראשון? פי
 פוליטיקאים של צמדים עם באחרונה הנערכים בראיונות

 קרובות, לעיתים מתגלעים, הפוליטית הקשת צירי משני
הראיון. את שיפתח הראשון יהיה מי חילוקי־דיעות

 ומיכה הנגבי לצחי משותף בראיון קרה בך
 הגיע הראיון כפר־תבור. מועצת ראש גולדמן,
 שבו בראיון אחר, במיקרה פיצוץ. לידי כמעט

 הוחלט שליטא, ובני חריש מיכה השתתפו
מטבע. להטיל

 נתניהו. בנימין של בקידומו מעוניין אינו שמיר־ארנס
 לרוני שהמקורבים שטוענים מי יש בחרות
 שהם מפני השמועות, להפצת דואגים מלוא

 הנחשב מלוא, של קרנו מירידת חוששים
 שנתניהו ומפחדים לראש־הממשלה, כמקורב

מקומו. את יתפוס

החוקר. פתיר
 שיטת־ ושינוי לחוקה מסע־הפירסום מחיר

 הגיע רייכנץ, אוריאל הפרוס׳ שניהל הבחירות,
וחצי. דלר למיליון

 זנבר, משה לשעבר, בנק־ישראל נגיד הם הכספים מגייסי
 של ידידו שווימר, ואל בארץ, הכספים גיוס על הממונה
בחרל. הכספים לגיוס האחראי פרס, שימעון

סק גנבו לקוחות מ
 פנימית, חקירה מנהל הגדלים הבנקים אחד

 מיליוני כמה ממנו גנבו שלקוחות בחשד
דולארים.

חיצוני. מישרד־חקירות על־ידי מנוהלת החקירה

 — השריפות
משמיים! עונש
 האחרונים בשבועות שפרצו הרבות, לשריפות

 ישיר קשר כל אץ חלקי־הארץ, בכל
 העיר רב של מדבריו עולה כד —־ לאינתיפאדה

 דווקא היא לדעתו, לשריפות, הסיבה רחובות.
 והלך. הגובר השבת חילול
 צה״ל, של מעידודו גם היתר, בין נובע, השבת חילול

 השונות, בערים קצין־העיר מישרדי באמצעות המוכר,
 בלילות־ המתקיימים ולמופעים לסרטים מוזלים כרטיסים

שבת.

כיס ח על במידע מחסור
 המועמדים לרשימות חדשות פנים של כניסתם
 פעילים של להתרוצצות-יתר גורמת לכנסת

 כדי פרטיים, חוקרים בין במיפלגות מרכזיים
חומר. עליהם לאסוף

 לקראת ערוכות להיות מבקשות הגדולות המיפלגות שתי
 יריביהם על מידע אוספות הן זה ולצורך מערכת־הבחירות,

החרשים.
הקרובות. בבחירות יתחלפו מהח״כים ששליש מניחים

פלילי — בשוק הפיצוץ
 בתל־אביב, הסיטונאי בשוק שהפיצוץ לכך ראיות יש

 געשה לא חבלני, כפיגוע בהרחבה השבוע בתחילת שפורסם
לאומני. רקע על

פלילי. לסיכסוך בחשדות מתרכזת המישטרה חקירת

השכנים של הדשא
לליברלים. קורץ הגדולות המיפלגות של הדשא

רבודה, במלון ועירתה את המקיימת הליברלית, המיפלגה

 האווירית ,,התעשייה
 לשלם מתקשה

משכורות
 כספים לגייס מתקשה האווירית״ ״התעשייה

יוני. משכורות את לעובדים לשלם כדי
 החודש, באמצע מיקדמות בדרך־כלל, המקבלים, העובדים,

להם. המגיע את קיבלו לא עדיין

 ענק תפוז
החרות בוועידת

 לא הבא, בשבוע שתתקיים החרות, בוועידת הגימיקים
 תנועת-העבודה. של אלה את יביישו

 חולצות ליצנים, — המתוכננים הגימיקים בין
 שמתוכו חדר, בגודל ותפוז־ענקי, מודפסות

 2200ל־ טיבעי מיץ־־תפוזים דיילות יחלקו
המשתתפים.

218
 דובר שמסר הקודמים המיספרים לפי
 נמסר שעליהם ההרוגים ומיספר צה״ל,

 עומד ביוני, 20ה־ השני, היום עד השבוע,
.218 על ההרוגים מיספר

הרו 159 על השבוע מסר צה״ל דובר
 צה״ל. חיילי על־ידי נורו כי שהוכח גים,

 מירי ההרוגים את כולל אינו זה מיספר
אחרות. מסיבות ההרוגים ואת המתנחלים
פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 283 על ניים
ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 190 •

נחלים.
 גאז משאיפת כתוצאה הרוגים 55 •

.מרעיל.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 17 •
בלתי־ברורות. מסיבות הרוגים 21 •

פגראפולוגיה
ת~אפת1לפכו
 רבים מנהלי-חברות מפנים האחרונה בתקופת

 בכירים ועובדים לתפקידי-ניהול מועמדים
לבדיקות-פוליגרף.

 של בעברם סמויים פרטים לגלות כדי נעשות הבדיקות
 הגראפולוגית, הבדיקה במיסגרת התגלו שלא העובדים,

היום. עד רווחת שהיתה

כקר״חרמלאכ■ חס בית
 בודק קריית-מלאכי, מועצת ראש וגונו, יוסי

 שבוע-אירוח לארגן האפשרות את אלה בימים
 הילדה של ולהוריה תורג׳מן למישפחת
 ואמריקו קונסלוס רוסילדה מבראזיל.

בקריית-מלאבי. מישפחות בבתי ואסקונסלום,
 התקופה את המישפחות שתי על להקל רוצה הוא בכך

עכשיו. עובדות שהן הקשה,

הספרתי בפיסנע ס״סיס
במיספר אחוזים 30 של ירידה על פירסומים בעיקבות

חריגות־ס״ה
בתל־אביב

 7000 של בהיקף חמורה, חריגת-בנייח
 תם־ העיר, במרכז יוקרתי בפרוייקט מ״ר,
תל־אביב. עיריית את הקרובים בימים עיר

ארד רישיון כוטל לבילי
 רישיון- באחרונה ביטלה תל־אביב עיריית
 להיפתח שעמד למועדון־־ביליארד, הפעלה
בתל־אביב. הישן ה״שקם״ במקום
 600ל־ קרוב במקום הושקעו יודעי־דבר מקורות לדיברי

דולר. אלף

כבוש בשטח פעפד
 את השבוע מקיימת האזרח לזכויות האגודה
 בימים מנהלת גם היא שלה. השנתית האסיפה

 את שתאמץ חקיקה למען בכנסת, לובי אלה
 המתייחסת הרביעית, אמנת־ג׳נבה סעיפי

 כבוש. בשטח אוכלוסייה למעמד
 וברצועה, בגדה תוקף אץ לאמנה כי הממשלה קבעה כה עד
זאת. בכל הכבושים בשטחים יושמו ממנה שחלקים אך

 במימון חופשות
עורכי־דין

 תרם עורכי-הדין בלישכת תל-אביב מחוז ועד
 בת אחת כל חופשות, 500 של למימון כסף

 הכבושים, בשטחים המשרתים לחיילים שבוע,
 למימון תקציב היה לא ולצה״ל מאחר

החופשות.
 הוועד, נציגי על־ידי נתרמו כבר הראשונות החופשות 100

הנותרות. החופשות 400 יחולקו הקרובים ובימים

בת״רות־הפנים גירוד
 קשר כל אין כי מוכיח בתיירות-חפנים גידול

 בארץ. תיירות-הפנים ובץ האינתיפאדה בין
 קשות שנפגעה הנכנסת, לתיירות בניגוד

 לא הכבושים, בשטחים ההתקוממות בעיקבות
 למעט בתיירות-הפנים, פגיעה כל מסתמנת

 כמו האירועים, במוקד הנמצאים אתרי-תיירות
 תירשם 1988 להיפך, וסביבותיה. ירושלים

הישראלית. תיירות-הפנים בממדי בשנת-השיא
 בארץ ותיירות־פניס חבילוודגופש בשיווק העוסקות חברות
 במחזור־הכספים אחוזים 11 של ריאלית עליה על דיווחו

 קבוצות, לגבי 1988 למרס 1987 ספטמבר החדשים בין
 חודשים, באותם במחזור־הכספים אחוזים, 37 של ועליה
בורדים. לגבי

 ביקוש אין
40ה־ לתערוכת

 הצלחה בגדר אינה 40ה־ תערוכת
 של המועט ממיספרם עולה כך מסחררת.
בתערוכה. המבקרים
 תלמידים של מאורגנות קבוצות מלבד

 התפוסה בבוקר, המגיעות פנסיונרים, או
 נמוכה היא והערב אחרי־הצהריים בשעות

 מיגרשי־החנייה גם כך על מעידים מאוד.
הריקים.
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