
 תוקפת גביזון
בדק את
 השופט על בחריפותה בלתי־רגילה התקפה
 ביטאון ב״הלישבה׳׳, התפרסמה ברק אהרון

עורכי־הדין. לישבת
 את שתקפה גניזון, רות הפרוע׳ של אריד במאמר מדובר

 תום עד הניצוץ דרך כתבי את לעצור שהחליט על ברק
ההליכים.

 וטענות רבות־מישקל, מישפטיות טענות מעלה היא
מעניינות. פוליטיות חברתיות

4

 הסבם־עודפים
לימפד׳לי מימד־ בין

 רשימת בראש עמיטל יהודה יעמוד אכן אם
 יש במפד״ל, המתחרה הדתית הרשימה מימד,
 אחוז- את לעבור תצליח שמימד סביר סיכוי

אחד. מנדט לפחות לגייס ותצליח החסימה,
 המיפלגות בשתי גורמים בין מגעים מתנהלים אלה בימים

 את לקבל למפד״ל שיאפשר הסכם־עודפים, חתימת על
ולהיפך. מימד, של הקולות עודפי

 שרותי־חינם
בכירה לאישיות

 קיבלה ממשלתי במוסד בכירה אישיות
 מחברת־פירסום שרותי־חינם באחרונה

 תקציבי־פירסום הפניית תמורת פרטית,
למישרד.

 מעדיף פורר
הפרטי השוק את

 ועדיין הבחירות, מועד לפני חודשים שימושה
 רחובות עיריית לראשות מוסכם מועמד אץ

הליכוד. מטעם
 השביתה מנהיג שהיה מי רוזנמן, איתן הליברלים מועמד

 יצחק מתמיכת אומנם נהנה שנים, כמה לפני באל־על
 הליכוד. הסכמת את עדיין קיבל לא אך מודעי,
 נ״שוקי") ליהושע המועמדות את הציעו ברחובות חוגים
 התעשיה־והמיסחר. מישרר מנכ׳׳ל שהיה מי פורר,
 מעדיף, אד באהדה, ווכה אומנם הוא מהסם. עדיין פורר

הפרטי. בשוק הטמונות האפשרויות את כנראה,

 פרסבורג
ריבלין במקום

 לכנסת, הליכוד לרשימת ריבלין רובי של בחירתו בעיקבות
 פרסבורג שמואל של מועמדותו על עוררין היום אץ

הליכוד. מטעם ירושלים עיריית לראשות
 לא מגמה מסתמנת הדתיות המיפלגות בקרב

 העירייה, לראשות מטעמם מועמד להעמיד
 קולק מטדי למנוע כדי בפרסבורג לתמיד אלא
 אם יעמוד, פרסבורג לעירייה. בבחירות רוב
 והמיפלגות הליכוד של חזית בראש כך,

הדתיות.

פסק־זמן לוקח שפירא
 חבר־הכגסת של הכרזתו מאחורי האמת

 לבחירות לרוץ מתכוון אינו בי שפירא, אברהם
 אינה אגודת־י־טדאל, במיסגרת הקרובות

 במצב אלא מגור, ברבי הנראה ככל קשורה
שפירא. של עסקיו

 הנראה וככל לעסקיו. פסק״הזמן את לנצל מתכוון שפירא
 בעור הבאות, בבחירות האגודה רשימת את להוביל יחזור
שנים. ארבע

 חובד אתאיסט
לרבוים

 הוא, ממפ״ם תל־אביב עיריית מועצת חבר צוקר, אריה
 השכנה עם חייו את שמחלק מושלם, אתאיסט לטענתו,

 במקום תדריר לא ש״כף־רגלו טוען גם הוא מלמעלה.
 דתיות.״ בקונספירציות שנחשד

 רבנים, לכמה לחבור צורך מתבוץ זאת עם יחד
 העיר רב למינוי המיכרז תנאי את לשנות כדי

לאו. הרב על תפור לדעתם אשר תל־אביב, 233
 ה- היום ביולי, 18ה־ השני, ליום נכון

 דובר־צה״ל מסר האינתיפאדה, של 224
אי זה מיספר פלסטיניים. הרוגים 170 על
ומסי מתנחלים מירי ההרוגים את כולל נו

אחרות. בות
 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

האינתי מתחילת הפלסטיניים ההרוגים
הרוגים. 233 על פאדה

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים 304 על ניים

ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 202 •
חלים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 58 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 21 •
אחרות. מסיבות הרוגים 23 •

 דתיות רשימות
מימון עד מתחרות

 אגודת־ישראל על נוספה דתית רשימה עוד
 החרדי הציבור של כיסו על המתחרות וש״ס,

האמריקאי.
 שם. לה אין שעדיין חדשה ליטאית ברשימה מדובר
 שעד בארצות״הברית, החרדית ליהדות בעייה מציב חיבר
 לאגודת־ישראל. תרומותיה את העבירה היום
 ש״ס שיקבלו התרומות במיספר ירידה צפוייה כי נראה

והאגודה.

פרקדיטות־המרינה
להשתלמות

 כל יצאו בבתי־המישסט הפגרה תחילת עם
 ימי־־. לשלושה המדינה בשרות הפרקליטים
בערד. השתלמות

 במעצרים שיעסקו תורנים, כמה רק נותרו בבתי־המישפט
הסתיימו. שטרם ותיקים דחופים

לסוכנות חדש דובר
 יהיה, ״קוץ־קיימת־לישראל״, דובי אנג׳ל, דויד

היהודית. הסוכנות של הבא הדובר כנראה,
 יעמוד ובראשה לתיקשורת, יחידה בקרוב תוקם בסוכנות

 ויתקון, גדעון של הקרוב עוזרו בעבר שהיה פייקס, אלן
הסוכנות. כמנכ״ל היום המשמש

טעות בשל שוחררה
 איסמעיל אל־מוסא מריים בשם ערבייה עצירה

 המעצר כי שהתגלה לאחר ממעצרה שוחררה
חוקי. היה לא

 ישבה בפועל אך שה־תירצוו, נרשם בצו־המעצר כי מסתבר
 נזאל, נאהידה של מעצרה גם קוצר זאת מסיבה באבדכביר.

קצר. זמן תוך תשוחרר והיא

הבורסה נגד עיתונאים
 בבורסה הפעילות את המסקרים העיתונאים

 אלה בימים מנהלים בתל-אביב לניירות-עיד
 להגביל הבורסה הנהלת הצעת נגד מאבק

 דירקטוריון-הבורסה מישיבות חומר מסירת
לעיתונאים.

 ניירות־ערך לחוק התיקון במיסגרת כי היתה ההנהלה הצעת
 תהיה הדירקטוריון ישיבת מתוך חומר מסירת כי ייקבע
פלילית. עבירה

 זו, כוונה נגד חריפים באמצעים לנקוט מאיימים העיתונאים
 הבורסה הנהלת למעשה תוכל תתקבל אם כי ואומרים,

 באמצעות היום הנעשית ציבורית, ביקורת ללא לפעול
אמצעי״התיקשורח.

 התנגדות הביעו בבר ח״כים שכמה נודע
הבורסה. הנהלת להצעת נמרצת

עובדים עד איומים
 במיפעל המאבקים במיסגרת כי מסתבר

 מבני גם ולחצים איומים נחסכו לא ״אליאנס״
 תחת לעבוד, שבחרו מי של מישפחותיהם

לשבות.
 למקום ועד־השביתה של פעילים הגיעו אחד במיקרה
בעלה. ועל עליה ואיימו העובדים, אחד אשת של עבודתה

 חרדית השתדטות
צפת עד
 על חרדית השתלטות למנוע ניסיונות למרות

 חרדי אופי העיר תקבל שבקרוב נראה צפת,
יותר.
 קונסורציוס ליצור בקרוב מתכננים החרדי ברחוב גורמים

 בימים העומדים בצפת, בתי־מלון שיקנה משקיעי־חוץ, של
למכירה. אלה

 בתי־הזיקוק מנהד׳
לדין?

 ממנהלי כמה לדין להעמיד המליצה המישטרה
 זיהום־ תקנות של חמורה הפרה על בתי־־הזיקוק

האוויר.
 להשתמש מעדיפים בתי־הזיקוק כי מסתבר

 גורם אך יותר, זול שהוא בגופרית, עשיר בדלק
 דל-גופרית בדלק להשתמש תחת לזיהום־אוויר,

 בזיהום־ לעלייה גורמים ובכך יותר, ילך שהוא
האוויר.

 בחיפה, הרצוג, חיים המדינה, נשיא ביקר שבועיים לפני
 בבתי־ אישפוזים 14 עבר שכבר ,8 בן לילד אם עם ונפגש
 שהתקפות־האסטמה לספר ידעה האם אסטמה. עקב חולים

גבוהה. לדרגה זיהום־האוויר עלה שבהן בשעות קרו

מורש נתן א״ב׳
 לפרוש מתכוון נתן אייבי כי מספרות שמועות

בגן־העיר. ״קליפורניה״ מניהול הקרובים בימים
 שלמרות בעובדה נעוצות לפרישתו שהסיבות יתכן

 את למשוך החדשה המיסעדה מצליחה לא הצלחתה
.60ה״ בשנות בקליפורניה שבילו והמפורסמים הידועים

וכאבי־ראש זהב
 בביקור צור יעקב שר־־הקליטה שקיבל גוש-זהב
באבי־ראש. לצור גורם עתיר-ידע במיפעל

 בין העוסק במיפעל ביקור במיסגרת צור קיבל הזהב את
 תעשייתית. מפסולת זהב בניצול היתר

 לשמור כדי מתאימים לאמצעי״בטיחות לדאוג יצטרך צור
שקיבל. הזהב על

אמריקאי שיגעון
 את באחרונה כובש חדש אמריקאי שיגעון

 טיבעיים בויטאמינים מדובר הישראלי. השוק
 לכל לשימדט המיועדים הזיכרון לשיפור
 בית־ספר, מתלמידי החל האוכלוסייה שכבות

בצוותי־אוויר. וכלה
 בחודש, רולר אלף 300 של סכומים הענף מגלגל היום כבר

בשנה. דולר מיליון 3.6ל־ שנתי בחישוב המגיעים

דגוש־קטיף רחפת
נמו מתפוסה הסובל בגוש־קטיף, מלון

 רחפת, ברכישת באחרונה התעניין כה,
 בדרך ונופשים תיירים למלון שתעביר

 רצו- דרך הנסיעה את תחסוך ובכך הים,
עת-עזה.
 רכישה, אפשרויות בדקו המלון פרנסי

 התוכנית יצאה לא דבר, של בסופו אבל,
תקציב. מחוסר לפועל
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