
?*חץ? שמיר
 טוענות תנועת־החרות במיסדרונות שמועות

 הראשון מהמקום ארנם נמצה של פרישתו בי
 ראש־הממשלה, של מלחצו נבעה בשביעיה

שמיד. יצחק
 ששמיר מפני לוותר, ארנס נאלץ הקדמות בבחירות גם

מפיצוץ. חשש

ך נאיג ר ע מ  ה
בוועדת־הכחירות

 המיפלגה נציג מינוי לגבי במיפלנת־העבורה מאבקים
המרכזית. לוועדת־הבחיחת

 הנטייה אך לעצמו. במינוי מעוניין אדרי רפי
 בחיים דווקא לבחור היא בצמרת־המיפלגה

רמון.
הוכרע. לא עריק הנושא

הקרב ח־ עזר של רו
 עזר משתלב האחרונים, בימים שהופצו לשמועות בניגוד
 מטה־הבחירות יושב־ראש ממלא־מקוס בתפקיד היסב וייצמן

מיפלגת־העמדד״ של
 מרוח־הקרב מופתעים המיפלגה במיסדרונות

בפעילים. וייצמן שהבנים

■חקור מס־ההכנסה
 במיפל■ מועמדים יחקור מם־ההכנסה

 תעמולת- על רבים כספים שהוציאו גות,
בחירות.

 מער- על כנראה, נשען, מם־ההכנסה
וה הליכוד אנשי של הדדית כת־הלשנה

 תרומות מתן למנוע היא שמטרתם מערך,
הי למיפלגה וכלכלה כספים אנשי של

ריבה.

ס  *שראדי־פדסטינ■ ס
באראוח־־הבריח

 חברות של חברות־בת על־ירי בעיקר התבצעה הבנייה
הבינוי־והשיכון. מישרד מכספי ולא ממשלתיות,

טות מוכנה א״וה הפרקלי
 להסכם להגיע כנראה, מוכנה, אינה הפרקליטות

 אייזנברג, שאול של חתנו זובוביצקי, יונתן עם
לארץ. לחזור המבקש

א ומי כהוא! כא? ל
 נשות על ״כך״ אנשי של בידיוניות התקפות כעיקבות

 ובחיפה, בירושלים בשחור״ .נשים של מישמרת־המחאה
פיצוץ. למנוע כדי תיגבורת, המישמרת גייסה

 הגיעו לא ההכנות, למרות דבר, של בסופו
למקום. ״כך׳ אנשי

?,*'■ץ עס יתמודד מ■
 מי החודש בסוף תכריע מיפלגת״העבודה של המחוז מועצת

תל־אביב. לראשות־עיריית בבחירות המועמד יהיה
 סגן מועמדים: לשני אפשרות מסתמנת כרגע

 ועורך* הקואליציה, חבר וולוך, נתן ראש־העיד,
בצמן. חיים הדין

 המחוז מזכ״ל שפייזר, אליהו ח״כ אפשרי, שלישי מועמד
 לכנסת ברשימת־המערך נבחר שלא מיפלגת־העבודה, של

מועמדותו. על לוותר החליט הבאה,

 שלושה השבוע נהרגו צה״ל דובר לפי
הרו 163ל־ מיספרם עולה בכך פלסטינים.

 כולל אינו זה מיספר צה״ל. חיילי מירי גים
אחרות. ומסיבות מתנחלים מירי הרוגים
 עומד מוסמכת ישראלית ספירה לפי
ה מתחילת הפלסטינים ההרוגים מיספר

 על ביולי, 4ה- השני, יום ועד אינתיפאדה
222♦

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הפי לפי פלסטיניים, הרוגים 292 על נים
הבא: רוט

ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 195 •
לים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 57 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 18 •
בלתי־ברורות. מנסיבות הרוגים 22 •

כמוסקווה ״כני־ברית״
 סניף לפתוח החליט ״בני-ברית״ אירגץ

במוסקווה. היהודית בקהילה ונציגות
 האירגון, של השנתית בוועידה התקבלה על־כך החלטה
 בישראל. האירגון להקמת שנה 100 במלאת

 והיחמה בעולם, הגדול היהודי האירגון הוא בני־בריח
מישראל. באה במוסקווה הנציגות לפתיחת

 התכנה ראש שהיה ורדי, למשה מחליף גם מחפשים בהארץ
 הארץ את עזב ורדי עמודי״החדשות). עורכי על (אחראי

אחחנוח. לידיעות וחזר

ק גוגר ד אפשרויות בו
 לארץ לבוא עומד גנגר, אריה איש-העסקים,

 בארץ, והשקעות יוזמות תוסניות, לבדוק כדי
ג׳יבלי. בנימין שמנהל הלח באמצעות

 תעשייה נדלץ, בתחומי פרוייקטים ייבדקו השאר בין
ואלקטרוניקה.

 הופכים מלונות
למעונות־זקנים

 את בעבר ששימשו בת־ים, בחוף בתי־־המלון
 שעבדו והבריטייס הסקוטיים המומחים
 והופכים ושבה עוברים ה״לביא״, בפרוייקט

 גריאטריים מעונות בחלקם למעונות-זקנים,
פרטיים.
 2600ל־ 2000 בץ נעים אלה במעונות הנגבים המחירים

בחודש. שקלים

טר צ  של ר
עכשיו ״שלו□

 בארצות־הברית ״שלום־עכשיו״ אנשי
 ה- לישראלים, טיסות־שכר לארגן שוקלים

 הקרובות בבחירות להשתתף מעוניינים
לכנסת.

 ״שלום־עכ- של כפגישה עלה הרעיון
בניו-יורק. באחרונה שנערכה שיו״

שורת ה חברת־תיק ש חד
 תיקשורת, לענייני ראש־הממשלה יועץ שהיה מי פתיר, ח

 מנכ״ל שהיה מי קימחי, ודויד כרמל, חזי העיתונאי־לשעבר
בתיקשורת. להשקעות חדשה חברה הקימו מישרד״החוץ,

 מחליפים קיבוצים
ת בריכו

 האחרונה בשנה החליטו הארץ ברחבי קיבוצים
 מובנות, טרומיות לבריבותרשחייה לעבור

 את יחליפו הבריכות מחו׳׳ל. המייובאות
הרגילות. הבריכות

 במחירים שונים, בגדלים הבריכות את תייבא הנדסית חברה
דולר. 5000נד החל

פירסום מועדון בקרוב:
הישראלי. הפירסום מועדון בארץ יוקם בקרוב

 שבועות, לשישה אחת מיפגשים, לקיים המועדון כוונת
 מיפגש לכל הפירסובנ בתחום מרכזיים בנושאים שיעסקו

 כלכלה בנושאי הרצאות שיערכו מיקצועיים מומחים יוזמנו
וחברה.

 עומד ופלסטיניים ישראליים אישים של כנם
 בארצות-הברית. בנובמבר להיערך

 וח״בים אישי-ציבור ישתתפו הישראלים בין
 והרשימה מפ״ם, ר״ץ, ממיפלגת־העבודה,

לשלום. המתקדמת
 בסוף־ בארצות־הברית שהתקיימה לכנס, בפגישת־הכנה

 החוק. במיסגרת שיעשה המיפגש, מתכונת עוצבה השבוע,
ופלסטינים. ישראלים השתתפו לכנס בפגישות־ההכנה

פינקסי־חבר? יחזירו
 של במועצת־העובדים חברי־המערך של בכנס

 הבא, בשבוע שיתקיים האווירית, התעשייה
 בליכוד לתמוך באפשרות לדון מתכוונים
ת. בבחירות חסי  מעלים אף קיצוניים חברים הי

 של פינקסי־החבר את להחזיר האפשרות את
מיפלגת־העבודת

 לפרוייקט סיפלגת־העבודה מנהיגי של היחס לכה הסיבה
הלביא.

מאשימי□ האירגונים
הסוכנות את

 את מאשימים בארצות־הברית היהודיים האירגונים
 כדי מאמץ די עשו שלא השליחים, את ובעיקר הסוכנות,

 מחנות־קיץ. במיסגרת לארץ, לבוא יהודיים צעירים לשכנע
 הצעירים מיספר ניכר באופן ירד השנה

 בישראל, למחנות־קיץ שנה מדי המגיעים
האינתיפאדה. בגלל כנראה

 מנסה ״כור
אשראי לגייס

 של בהיקף אשראי לגייס מנסים ״כור״ ראשי
 הלוואות, פרעון לממן כדי דולר, מיליון 40

ב. פרעונן שמועד ח י
 הד״ר כור, של אגף־הכספים ראש לחו״ל יצא כר לשם

שעבר. השבוע בסוף רביד, שימעון

 המישטרה
שת עדיין מחפ

 מצמרת מי בודקת עדיין המישטרה
 הדו״ח את לעיתונות הדליף המישטרה

מבקר-המישטרה. של הפנימי
 בפולי■ נבדקו כבר בכירים קצינים במה

שו בלתי-מספקות תוצאות ובגלל גראף,
קר דויד רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל קל

 נוספת לבדיקה קצינים כמה לזמן אום,
במכונת־האמת.

חלב ה ת־ ס כ הורביץ של מי
 י מיכםת-חלב, קיבלו הורביץ ויונתן יואב האחים

 במיפגרת בכפר־ורבורג, רפת להקים כדי
 הרפת, הוקמה לא היום עד שלהם. השיקום

נוצלה. לא והמיכסה

ר ק ב  המדינה מ
ק כדו ת ׳ שדו ח

 לביזבוז חשדות לבדוק התבקש מבקר־המדינה
 מישרד- של המפואר הבניין בבניית כספים

הבינוי־והשיכון.

 ״הארץ״, בצמרת השורות ריענון במיסגרת
במערכת- בביר לתפקיד מרגלית דויד ייכנס

העיתץ. של החדשות
 קור־ישראל, של תל־אביב מערכת ראש שהיה מרגלית,

מהרדיו. פורש

להד״ם צפאי:
 שימעון של התקרית על שעבר בשבוע שפורסמה בידיעה

 טעויות. נפלו באל־על, קרם (.ציפאי״)
ממנו יימנעו אלא בחברה, לטוס מצ׳פאי נמנע שלא מובן

 שרות־שלום. כגון שרותים,
להד״ם. מתעקש: עדיין צ׳פאי
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