
 החליטו האגודה
להחליט שלא
 הרשימה איוש לגבי באגודרדישראל, ההחלטה
 לכנסת, הרשימות סגירת ערב תיפול לכנסת,

 ובהרכב פוליטית בהתפתחות גם תלויה והיא
הדתיות. המיסלגות בעיקר האחרות, הרשימות

 שני על לשמור יצליחו רב שבקושי מניחים באגודה
גדל. לא שלהם קהל״הבותרים וכי להם, שהיו המנדטים

בתנועת־התחייה מאבקים
 בתל־ התחייה סניף יושב־ראש דיין, דני יודיע השבוע בסוף
 בבחירות ברשימה, השישי למקום לרוץ כוונתו על אביב,

 ביולי. 20ב־ שייתקיימו תנועת־התחייה, של
 שלא התנועה כוונת למרות זאת עושה הוא

 התנועה במועצת בבחירות חדשות פנים לשת!?
לרוץ. שלא עלה־ שהופעלו הלחצים אף ועל

חדש רעיו! — ההצתות
 אינו שגל־ההצתות מעריכים ביטחוניים מקורות

 שהוא ויתכן האינתיפאדה מהצתות רק נובע
 של ספונטאנית ולפעילות לשריפות־־קיץ קשור

יחידים.
 הופיעה להצתות שהקריאה כך על מסתמכים המקורות
 20 מיספר כרוז של פירסומו עם שבוע, לפני רק בראשונה

 והן מאורגנות, ההצתות היו לא אז עד האינתיפאדה. של
 מגבוה. הוראה ללא ספוטנאניים, מציתים על־ירי נעשו

 לכו גרם בעיתונות, באחרונה שהתעורר הרעש,
שיסת־ההצתות. את לעצמה אימצה שהאינתיפאדה

 עניפה פעילות
וללוי לשרון

 במרץ לפעול שרון אריאל מתכוון הקרובים בשבועות
 המערבית. לגדה הארץ ממרכז מיפעלים להעברת

 פעילות־ ליזום מתכוון לוי, דויד למיפלגה, חברו ואילו
 באישור מדובר היתר בין השיכון. בתחום מואצת בנייה

 לקו הקרובים באזורים חדשות לשכונות־מגורים ההקצבות
הירוק.

חדשה מיפלגה ועוד
 לרשימת נבחר שלא בצפון, מראשי־יהערים אחד

 לחברים בקריאה סנה לכנסת, מיפלגת-העבודח
 את להקים נבחרו, שלא במיפלגה נוספים

מיפלגת־הגליל־והצפון.

לפטפט! להפסיק
 ואיים מסויים תת־אלוף אליו קרא הרמטכ״ל

עיתונאים.״ עם לפטפט ״להפסיק עליו

אפשרויות בודק שאקי
אלה בימים מרכז המפד׳ל, בראש העומד שאקי, אבנר

 פועלים שלא המפד״ל, של כלכליים מוסדות על נתונים
המיפלגה. עם בתיאום

 יושב־ יגר, יצחק של פעילותו על דגש שאקי שם היתר בין
 גם שמשמש הס־זרוז׳ בנק של מועצת־המנהלים ראש

 נושהב. חברת־הבנייה כמנכ׳׳ל
 בניגוד וזאת יוקרה, בבניית בעיקר סשהב עוסקת באחרונה

 איזורי־סגורים לפיתוח לפעול שלה, המקורית לכוונה
דתיים. לזוגות

 שאקי כי שמועות יש המפד״ל במיסדרונות
תפקידיו. בשני יגר את להחליף אפשרויות בודק

 לפרוש מאיימת חרות
הסוכנות מהנהלת

 לקבל חרות תובעות הסוכנות בהנהלת הכוחות יחסי לאור
 בידיה. נמצאים שכבר התיקים על נוספים תיקים שני
 התיקים, בעיית תוכרע לא חמישי יום עד אם

הסוכנות. מהנהלת לפרוש חרות מאיימת
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 דובר שמסר הקודמים המיספרים לפי
 נמסר שעליהם ההרוגים ומיספר צה״ל

 עומד ביוני, 27ה־ השני, היום עד השבוע,
.219 על ההרוגים מיספר

הרו 160 על השבוע מסר צה״ל דובר
 את כולל אינו זה מיספר צה״ל. מירי גים

אח ומסיבות המתנחלים מירי ההרוגים
רות.

פלס מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 285 על טיניים

ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 191 •
נחלים.

 גאז משאיפת כתוצאה הרוגים 55 •
מרעיל.

ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 17 •
בלתי־ברורות. מסיבות הרוגים 22 •

בין ניתוק
והמפד״ל? אליאור

 לקראת מחו״ל שיגיעו הדתיים, לספורטאים בניגוד
 דתיים ספורטאים של העולמי המיפגש האליצוריה,

 מורכב הישראלי הייצוג יהיה הקרוב, בקיץ המתקיים
 אליצור. בשם הפועלים לא־דתיים, מספורטאים

 יצחק הרב המפד״ל, למזכ״ל המקורבים גורמים
 להביא כדי זאת, תופעה לנצל מתכוונים לוי,

והמסד״ל. אליצור בין סוסי לניתוק

אחד זיאף ח״ב לא ו״ס
מיפלגת־העבודה. של בסניף־חיפה מתיחות

 דוב מזכיר־המחוז, של כישלונו בעיקבות
 ברשימת ריאלי למקום להיבחר גרפונקל,
 אצבע מקורביו שולחים לכנסת, המיפלגה
 שח״ב וטוענים וייס, שבח ח״ב כלפי מאשימה

 את לקיים שסירב בכך גרפונקל, את הכשיל דיס
 בעשיריה מקום על יתמודד שלפיו בדיל, חלקו

 השלישית. בעשידיה יתמודד וגרפונקל השנייה
 גרם הראשונה בעשיריה וייס של כישלונו

 גרפונקל. של שהביאילמפלתו לכדור-שלג
 לא והוא להכשילו ניסה המיפלגה שמנגנון מצית טוען דים
אחד. לאף דבר חייב

בחיפה מאבק אפוי
 מועמד הנראה, ככל יהיה, חתן רמי תת־אלוף(מיל׳)

 חיפה. עיריית ראש לתפקיד הליכוד
 מועדף הליברלית, המיפלגה על־ידי כמועמד שנבחר דותן,

 בהן־אבידוב, מאיר ח״ב מתחרהו, פני על הליכוד בצמרת
חרות. מועמד

 של המוניציפלית הוועדה שיושב-ראש מצפים
 כובד מלוא את יטיל ארנס, משה עיריית-חיפה,

 הנחה מתוך דותן, של בחירתו למען מישקלו
 ראש־ עם בהתמודדות יותר רב סיכוי לו שיש

גוראל. אריה הנוכחי, העירייה

קשה ביאה בגלל הכל
 תגרום מחאן־יונם נער שזרק קשה ביצה

לדין. להעמדתו
קטין לדין להעמיד מתכוון בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

 לעבר אבן שהשליך בטענה מחאן־יונס, בשיכלו מוגבל
 בראשודלציון. בשוק־העבודה מכונית
 שהעונש לתחבורת הפרעה הוא לחץ, יועמד שעליו הסעיף,
 שנות־מאסר. 10 הוא עליה המירבי

קשה. ביצה אלא אבן, זו היתד, לא עדויות לפי

קבלות־הפנים עונת
 עורכים, מיפלגת־העבודה לרשימת שנבחרו המועמדים

 בהם. שתמכו לחברי־המרכז קבלות־פגיס אלה, בימים
 של מוצר־לוואי כנראה, הן, קבלות־הפנים

המיפלגה. של החדשה שיטת־־הבחירות

 ירק איש־עסקים
ב״אל־על״ יטוס ולא
 לספק לא באחרונה החליטה ״אל-על״ חברת

 שימעון לאיש-העסקים טיסות ובכללם שרותים,
קדם. (״צ׳יפאי״)

 באה אל־על מנכ״ל הרלב, רפי על-ידי שהתקבלה ההחלטה,
 עם ויכוח במהלד קדם. מעורב היה שבה תקרית בעיקבות

 כך, על התלוננה הדיילת בפרצופה. ירק הוא שלום דיילת
 למנכ״ל, פנייתה בעיקבות רק בנדון. נעשה לא דבר אך

 לקרב שרותים לספק שלא הוחלט
 אך התקרית, את אישרו מאל־על ואילו להגיב, סירב קדם

נוספים. פרטים למסור סירבו

ב״יובל־גד״ חקירה
 רבע של הפסדים על המצביע מר, חברת של במאזן

 חברת־ של הקשה מצבה ביטוי לידי בא לא דולר, מיליארד
־!בל־נד. הבנייה

 בי־מים יבקשו בחברת-העובדים גורמים
 הקשיים סיבות לבירור בחקירה לפתוח הקרובים

״יובל־גד״. של

 לתיקון תביעה
המקרקעין״ שמאי ״חוק
 שריר, לאברהם פנתה שמאי־המקרקעין לישכת

 העונשים את לתקן בתביעה שר־המישפטים,
 עבירות על המקרקעין״, שמאי ב״חוק הקבועים
בשמאי-מקרקעין. אדם התחזות

 הורשע ובו באחרונה, שנקבע פסק־דין בעיקבות זאת
 כדין, שלא במקרקעין עיסוק של בעבירה פורת אביגדור
 העונש לפי בלבד, שקל חצי היה עליו שהוטל והעונש
בחוק. הקבוע המירבי

לאיבוד הולך סרט
 באחרונה נאלצה הישראלית הטלוויזיה

שצו סרט־טלוויזיה זרות מחברות לרכוש
 חברות לאותן נמכר ואשר בארץ לם

בעבר.
 ביקורו בתיעוד העוסק בסרט מדובר

וא ,1977ב־ בארץ אל־סאדאת אנוור של
 כתבה לצורך לטלוויזיה דרוש היה שר

פוליטיות. החלטות קבלת על גדולה
 נמצא לא בטלוויזיה, שהופק הסרט,
בארכיון.

 אוניברסיטה ציוד
בבבלים סרטיס להפקת

 סרטים להפקת במיכרז שזכתה חברה,
 בציוד משתמשת באר-שבע, לאוניברסיטת
 המשודרים סרטים להפקת גם האוניברסיטה

בבאר־שבע. בכבלים בטלוויזיות
 בטלוויזיה סרט שודר אחד ערב כאשד התברר הדבר

 הרצאה מתוך קטע המסו על נראה ולפתע בכבלים,
באוניברסיטה.

החרדי ברחוב התעניינות
 בקרוב. יתפרסמו החרדי העולם על ספרים שני

 אמנון העיתונאי של סיפרו את בקרוב תוציא בתר הוצאת
 כותב הורוביץ משה העיתונאי ואילו החרדי, המחנה על לוי

שך. הרב על ספר
 לגבי גוברת התעניינות בציבור שיש נראה

החרדי. ברחוב הילכי-חרוח
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