
נכשלו התעשיינים

 טיפול נמנע
שהפילה מהאסירה

 בי ״נוודדתירצה״ כלא הנהלת לטענות כניגוד
 בכלא, שהפילה האסירה אבו־דקה, תהאני

 קיימות וחולשתי דימומיה את הסתירה
 לפני כבר רפואי טיפול דרשה שהיא הוכחות

 התחשבה לא הכלא הנהלת אך שבועות, כמה
בבקשתה.

 תלונה צמל לאה עורכת־הדץ הגישה יוני באמצע כבר
 אולם דחוף. רפואי לטיפול דרישה ובה להנהלת־הכלא

 לדרישה. נענתה לא ההנהלה
 בדרישה אלוני שולמית חברת־הכנסת פנתה ביוני 22ב־

 הועילה. לא פנייתה גם לטיפול.
 מישמרת פוליטיות אסירות למען ושים קיימו ביולי ב־ז
 לטיפול. בדרישה תירצה־ווהג מול

 זמן אותו כל ובמשך לפחות. יממה במשך דיממה תהאני
 המחלה עשתה לא אז גם רפואי. טיפול לקבלת התחננה

דבר.

ה מטות שני ד עפו פ
 דרשו השבוע שנערך מיפלגת־העבודה של פנימי בפורום

 מטה־ בראש בעצמו לעמוד פרם משימעון במיפלגה מגיס
הבחירות.

 רבה התמרמרות יש במיפלגה פעילים בקרב
 שני במיפלגה קיימים שלמעשה מהעובדה

 מדי המתכנס המצומצם, האחד, מטות־בחידות.
 והאחר, פרם, שימעון של בלישבתו שישי יום

אגפיו. כל על הפורמלי,

 מלנינגראד ברכות
לשובתי־הרעב

 אחרי עוקבים בלנינגראד שגם מסתבר
בכנסת. הח״כים של שביתת-הרעב

 מברית־המוע־ עולה של בשיחת־טלפון
 מ־ זליצ׳ונוק אלק מסורב־העלייה עם צות

 צבז יאיר ה״כ על־ידי המאומץ לנינגראד,
 על ברדיו שמע כי זליצ׳ונוק מסר ממפ״ם,
 בשביתות■ ניסיון וכבעל הח״כים, שביתת

במאבקם. הצלחה להם מאחל הוא רעב

 מתארגנים שרים
לכישלון

 גור ומוטה יעקובי גד שחל, משה השרים
 לקראת מחנותיהם את לארגן ממשיכים
 ככל תיכשל, שמיסלגת־העבודה האפשרות

הקרובות. בבחירות הנראה,
 כיצד גדולה לכתבה להתראיץ השבוע סירבו השלושה

 פרס שימעון שלאחר בעידן מיפלגת־העבודה צמרת תראה
רבץ. ויצחק

בשיפוצים סתום מבוי
 לשיפוצים בקשר הסתום המבוי לאור

 הבאה, לכנסת הליכוד ברשימת הקוסמטיים
הנורבגי. בחוק להיעזר האפשרות הועלתה

 יוותרו שרים, לתפקידי שימונו אישים, הנורבגי החוק לפי
 הלא* במקומות מועמדים לטובת בכנסת, מקום על

ריאליים.

ס להחליף שוקל פר
ווילי1 אח

 והבחירות המוניציפליות הבחירות יאוחדו אם
 לרעה מובלות שלפיו מצב, יווצר לכנסת

 לעומת העצמאיות, המוניציפליות הרשימות
המיסלגתיות. הרשימות

 יקבלו לא הבלתי־מיפלגתיות המקומיות הרשימות
 מכיוון זאת מערבודהבחירות, למימץ ממשלתיים תקציבים
 לרשויות הבחירות למימון תקנות התקינה סרס שהכנסת

המקומיות.
 המדינד״ על״ידי מתוקצבות לכנסת הבחירות זאת, לעומת

 לכנסת. הבחירות לצורך מיוחד תקציב מקבלות והמיפלגות
 המיפלגות יוכלו לפיו מצב, ייצור הבחירות איחוד

 מתקציבן מקצת להפריש לכנסת בבחירות גס המשתתפות
 את לרעה שיפלה מה המוניציפליות, הבחירות לצורך

המקומיות. הרשימות
 הלא־ התנועות אחת בקרב נטייה קיימת

 על לקבול כדי בג״ץ, להגיש מיפלגתיות
האפליה.

227
 217ה־ היום ביולי, 11ה־ השני, ליום נכון

 166 על צה״ל דובר מסר האינתיפאדה, של
 את כולל אינו זה מיספר פלסטינים. הרוגים

אחרות. ומסיבות מתנחלים מירי ההרוגים
ה מיספר עומד הזה העולם ספירת לפי

 האינתיפאדה מתחילת הפלסטינים הרוגים
הרוגים. 227 על

 פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 298 על
ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 199 •

לים.
גאז. משאיפת בתוצאה הרוגים 58 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 19 •
אחרות. מסיבות הרוגים 22 •

יפרוש? הורופיץ
 ויפרוש יתכן חובותיו להסדר הורוביץ ייגאל יגיע לא אם

הליכוד. מרשימת
 אלקטוראלי נטל להיות הופך הוא יפרוש שלא מדקרה
הליכוד. ברשימת

מצלם הליכוד
 של הפגנות מצלמות באחרונה נראו הליכוד מצלמות

אליאוס. עובדי
לתעמולת־הבחירות. בכך להשתמש כנראה, היא, הכוונה

 את יתבע ם תק
דיסקונט?

 האפשרות את אלה בימים בודקים בתק׳׳ם
 על דיסקונט״ ״בנק נגד תביעת־נזיקין להגיש

בלם. לפרשת בקשר דולר, מיליון 29 של סכום

3 ל״אנצאר״ עיתונים
 מסוימות הטבות להשיג הצליח האדום״ ״הצלב
 המינהליים העצורים של המעצר לתנאי

.3 ב״אנצאר״
 להעביר מחנה־המעצר שילטונות התירו השאר בין

 60 אל־קודס, העיתון של גליונות 120 יום מדי לעצירים
 הארץ. של גליונות 60ו* פוסט נ׳רוסלם של גליונות
 לעיתונים דמי־המנוי את שמשלם הוא הבינלאומי האירגון

אלה.

האווירית התעשייה

כספים? בגיוס
 התעשייה ביתן אי־הקמת סביב נשמעות גירסות שתי

 שעבר. בשבוע שנסגרה 40ה־ שנות בתערובת
 כי התאחדות־התעשיינים דובר טוען הרישמית הגירסה לפי

 הכלכלי המצב בשל הביתן הקמת ביטלו התעשיינים
 בי טוענים בכירים תעשיינים אולם התעשייה, של הקשה

 הסכומים את לגייס הצליחה לא התאחדות־התעשיינים
הביתן. להקמת הדרושים

 ההתאחדות ראשי עשו האחרונים בחודשים
 התעשייה מראשי תרומות לגייס מאמצים
 פרי, נשאו לא אלה מאמצים כי נראה בישראל.
 התעשיינים אי-השתתפות — היתה והתוצאה
.40דד בתערוכת

 שילטוגות־הביטחון
צעדים ׳גקטו לא

 מי במדויק יודעים שילטונות־הביטחון
 על המידע את ״אן־בי־סי לרשת העביר
פלסטי בסיסים נגד במיידון צה״ל פעולת

הפעולה. שהחלה לפני עוד שנמסר ניים,
 עלול היה תחילתה לפני הפעולה פירסום

הוח אףדעל-םי-כן חיי־אדם. לאובדן לגרום
הידיעה, מוסר נגד בצעדים לנקוט שלא לט

 ל- מאמינים אינם שילטונות־הביטחון
 על הידיעה הגיעה כאילו אן־בי־סי, גירסת

מניו־יורק. כך

 אמריקאית השתלטות
כסוכנות

 שיטרית, מאיר הסוכנות, של החדש הגיזבר
 בחבר- שלו הראשונה בהתמודדות מפלה ספג

הסוכנות. של הנאמנים
 לכספים המחלקה מגכ׳׳ל ברק, צבי את מינה חבר־ד,נאמנים

 של לכספים המחלקה מנכ״ל לתפקיד גם בסוכנות,
 דובי את לתפקיד רצה שיטרית ואילו הציונית. ההסתדרות

חרות. פעיל ברגמן,
 שיטרית, של ביוקרתו שפגע רק לא זח צעד
 האמריקאית השליטה את הרחיב גם אלא

 כברכבת היתה היום שעד הציונית, בהסתדרות
המיסלגות. מנציגי

ד׳ השליט ע כל  ה
כסוכנות

 של המטה וראש שרות־המדינה נציב שהיה מי ניצן, יעקב
 מוגה הציוני, הקונגרס לקראת בבחירות דיניץ שימחה
לדיניץ. כיועץ לסוכנות דיניץ של כניסתו לאחר

 המנגנון, מחלקת על ניצן היום שולט למעשה
 ועל השבוע, בםוןל שפורקה החברות רשות על

השליחות. ועדת
 בנושאים דיניץ התעניינות בעיקבות

בסוכנות.מ החזק לאיש ניצן הפך בינלאומיים,

ציבורית רשלנות
כפז־גאז

 מפקד לוי, שרגא סנ״צ המליץ אחדים ימים לפני
 של עובדים שלושה לדין להעמיד זבולון, תחנת
ציבורית. רשלנות על ״פז־גאז״ חברת

 שליד בחוות־הגאז בלוך־גאז התפוצץ חודשים חמישה לפני
 ברדיוס האיזור לפינוי גרמה ההתפוצצות קריית־אתא.

 נוספים. מיכלים התבקעו לא בגס ורק גדול,
 מילוי על ממונים היו לרץ שיועמדו מהעובדים שניים
בפיצוץ. ונפגעו הגאז,
 מנהל־החווה את לדין להעמיד אם שקלו המרחב חוקרי
 באחני התריע שהוא הוכחות נמצאו דבר של בסופו עצמו.

 פיצוץ, של סכנה שקיימת בחברות־הגאז, הבכירים הגורמים
לדבריו. שעו לא הם אולם

להזמין? כמה
 לכמויות באיטר מהססים הגדולים יבואני־הרבב

לארץ. לייבא בכוונתם שיש 89 ממודל הרכב
רות.ני מתיפקוד פרס שימעון בחוגי


