שב כ פ ס ל איש־קישור
לעיתונות
למרות המלצות ועדת־החקירה הוחלט באחרונה בשב׳׳ב לא
למנות איש־קישור לעיתונות.
בעיקבות פרשת קו  300והגלים שעוררה טענו אנשי
השב״ב שהתיקשורת עושה להם רצת אופי ושאין
באפשרותם להגיב .שכן יש כשב״ב איסור חמור על קיום
קשר עם התיקשורת .אנשי השב׳־כ גם מטילים חרם על כל
מי שכביכול הדליף מידע כלשהו.
וערת־החקירה ,שהוקמה כדי לבדוק את דרכי הפעולה של
השרות ,המליצה למנות איש מיוחד ,שיקיים את הקשר עם
העיתונות ,וישמש פה לאנשי השרות.

שמועות ידעו לספר ,שאיש כזה כבר מונה
באופן לא-רישמי .בימים אלה נודע ,שבצמרת
השרות פסלו מכל וכל מינוי מישהו לתפקיד כזה.

מ בו כ ה במי שרד־החו ץ
עד ליום השני השבוע טרם קיימה צמרת מישרר־החוץ כל
דיון בעניין כוונות אש״ף להקים ממשלה פלסטינית זמנית.

הנציגים הדיפלומטיים בבירות אירופה מפגיזים
את מישרד־־החוץ בשאלות כיצד להגיב על
פניותיהם של אמצעי־התיקשורת המקומיים
בעניין ,ואינם זוכים בתשובה .לכן מתחמקים
הנציגים הדיפלומטיים מהופעות פומביות
ומנקיטת עמדה.

ש ס מ ת כנו ת ה פ ת עו ת
אחת ההפתעות המתוכננות על־ידי תנועת
ש״ס היא להעמיד את הרב עובדיה יוסף במקום
הראשון לרשימה בבחירות לכנסת וכמועמד
הרשימה לתפקיד שר־החינוך ,אם תצטרף
הרשימה לקואליציה.
היועצים המישפטיים של התנועה מנסים לבדוק בימים אלה
האם דינו של חבר בית־הדין הרבני כדין עובר־מדינה,
שצריך להתפטר לקראת הבחירות או שהוא פטור ממיגבלה
זאת.

257
ביום השני ,ה־ 15באוגוסט ,היום ה■
 252של האינתיפאדה ,לא מסר דובר
צה״ל כל מידע על מיספר ההרוגים הפלס
טיניים.
לפי ספירת ״העולם הזה״ ,עומד מיספר
ההרוגים הפלסטיניים מאז תחילת האינ
תיפאדה על  257הרוגים .מיספר זה כולל
את שני הפועלים מרצועת-עזה שנשרפו
חיים.
לעומת זאת ,מוסרים מקורות פלסטי
ניים על  334הרוגים ,לפי הפירוט הבא:
•  221הרוגים מירי חיילי צה״ל.
•  27הרוגים ממכות ומהתחשמלות.
•  59הרוגים כתוצאה משאיפת גאז.
•  27הרוגים מסיבות אחרות.

תיק א פ ל פ תו ח
בניגוד לשמועות בתנועת החרות ,לא נסגר תיק־החקירה
נגד דויד אפל ,יו״ר סניף צפון של תנועת־החרות.

המישטרה ,שחקרה לפני שנתיים חשדות
שלפיהן העניק אפל שוחד לפקיד בכיר במם־
ההכנסה ,העבירה את תיק-החקירה לפרקליטות
באפריל  ,1987עם המלצה להעמידו לדין.
מאז מונח התיק בפרקליטות ובגלל לחצים פוליטיים טרם
הבשיל לידי כתב־אישום ,אולם התיק לא נסגר ובקרוב
יתקבלו החלטות בעניינו.

קשיים דוחים בנייה
ליכו ד מ תרים עיריות
הליכוד לוחץ על ראשי-עיריות המקורבים אליו
להזרים כספים למטה־הבחירות שלו ,כדי
לתגבר את המחסור בקופת המטה.
כמה ראשי עיריות מנסים להתחמק מהבקשות ,מפחד
בדיקות מבקר־המדינה.
בשבוע שעבר נרתע שלמה)״צ׳יץ׳״( להט ,ברגע האחרון,
מהעברת  50אלף שקלים לקופת הסצ 1דה הקטנה ,העמותה
השייכת לחרות ,בניהולו של ידר מחלקת־האירגון ,ח״כ
מיכה רייסר.

ש חל מ ק ד ם מ קו רבי ם
שר האנרגיה ,משה שחל ,הגביר בשבועות האחרונים את
קצב המינויים של מקורביו במיפלגת־העבודה לחברות
ולגופים שבשליטת מישרד־האנרגיה.

שחל מבקש לנצל את החודשים הקרובים ,לפני
הבחירות ,כדי לחזק את מעמדו בסניפים של
מיפלגת״העבודה על־ידי מינוי אנשיו לחברות
ממשלתיות.
מאחר והמינויים הם לטווחים ארוכים ,של בדרן־־כלל
למעלה משנתיים ,ברור שהאנשים שייכנסו לתפקידם
ישארו בהם גם אחרי הבחירות.

יעקוב׳ ל א מא שר סיווג
שר הכלכלה גד יעקובי מתנגד להצעה של כמה
משרי הליכוד לשגות סיווגם של איזורי־פיתוח
בשטחים.
יעקובי ,שמונה באחרונה לעמוד בראש צוות ממשלתי
לבחינת סיווגם של איזורייהפיתוח החדשים בשטחים
הכבושים ,אף הודיע שלא יאשר בקשות נוספות.
שרי הליכוד מבקשים דווקא עתה לעודד הקמה של
תעשיות נוספות באיזורים שונים בגדה המערבית .לצורך
כך הם דרשו שהממשלה תעניק לאיזורים אלה מעמד
מועדף ,אך יעקובי הודיע שלא יסכים לכך בתקופה של
ערב בחירות.

הקשיים ,שאליהם נקלע אברהם שפירא,
ישפיעו ,ללא ספי״ על מצבם של מוסדות-
החינוך של חסידי גור.
נראה כי גם תוכניות הבנייה להשכרה של חצר חסידית זו
עלולות להיפגע בשל חוסר יכולתו של שפירא להתמסר
בימים אלה לפעילות כלכלית.

ספינת הגוש ■ו?גאת ל ד ר ך
הכל כבר מוכן לתחילת השידורים בספינת־
השידור של ״גוש אמונים״ והיא תתחיל את
שידוריה בסמוך לערב ראש־השנה.
לצורך כך נרכשו משדרים במימון אמריקאי ונפתחו דוכני־
התרמה בערים הגדולות.

עורבי־דין ל ס פ ס ל
בראשונה התייחס שר־המישסטים אברהם
שריר לנושא הצבת שופטים זמניים ,והוא אף
טוען כי יפעל לקידום הנושא.
בראיון להר• דין ,ביטאון ועד מהוז תל־אביב בלישכת
עורכי־הדין ,מציין שריר שהצבת עורכי־דין כשופטים

הב טלני ם מעוררים
מהומות
הכתבה על הופעתם החדשה של צמד
הבטלנים במהדורת-החדשות של מוצאי■
שבת גררה גל תגובות נזעמות בתוך הט
לוויזיה ומחוצה לה.
לא ברור עדיין מה היה השיקול שהניע
את דן רביב ,הכתב לענייני תרבות ,להכ
ניס למהדורת־מבט קטע שהוא בבחינת
יחסי-ציבור.

זמניים בבתי־מישפט לתביעות קטנות ,תקרב את עורכי־
הדין לנושא השפיטה ותאפשר ,אחר־כך ,למישרד־
הסישפטים לבחור מבץ עורכי־הדין שופטים למינוי קבע.

רא ש־המועונה
מארגן שביתה
יגאל יוסף ,ראש מועצת ראש-העין ,מתכוון
לארגן שביתת-מחאה בת יום אחד ולסגור את
כל הכבישים ביישוב ,אם לא תפעל המישטרה
כדי למנוע את תאונות הדרכים באיזור.
ראש־המועצה כבר פנה בדרישה דחופה לשר״המישטרה,
חיים בר־לב ,שיפעל להצבת מישמרות־תנועה ברחובות
ראש־העין .אם לא תענה בקשתו הוא מתכוון לנקוט
באמצעים חמורים יותר כרי להביע את עמדתו.

מג ד לי ה ה ד רי ם  1 0ז ה
חוששים
מגדלי ההדרים בעזה חוששים שישראל תקשה עליהם
לייצא את תוצרתם בגלל האינתיפאדה.

לפיכך החלו במגעים עם נציגים של השוק
האירופי המשותף .כדי להבטיח שההסכמים
ליצוא תוצרת חקלאית מהשטחים הכבושים
לשוק ימולאו ,ולא יקשו עליהם לקראת עונת
ההדרים הקרובה.

נ סג ר גרעו! ״קראדום״
המיצע 1למען שלום ישראלי־פלססיני ,שאירגנה תנועת
קראדוס לפני מיספר חודשים מראש־הניקרה לירושלים,
השאיר את קופת האירגון בגרעון חמור.
כמה אנשים התגייסו למלא את החלל .וביניהם חתם חסון
ואברהים נימר־חוסיין .הם קראו למועצות הערביות לתרום
ככל יכולתן ,והצליחו לשכנע רבות מהן לתרום.

לפני שבוע הוכרז על סגירת הגרעון ותחילת
החיסכון למען המיצעד הבא.

ד ב ירמיה — ל א ל ס ק ה
דב ירמיה עזב את הארץ לתקופה של ארבעה
חודשים.
חודשיים לפני כן נעצר ירמיה במישטרה בחשד להסתה.
מבול הראיונות ואנשי התיקשורת שהגיעו מיד אחרי
המעצר התישו אותו ,ובדיעבד הוא מצטער על החשיפה
המוגברת.

התשישות שאחזה בו בתקופה האחרונה ,עקב
אותם ראיונות גרמה לירמיה להחליט לעזוב
את הארץ ואת עבודתו לחופשה ארוכה
באלסקה.

מטוס למ שיח
בעוד שלושה שבועות מארגנים חסידי
חב״ד מטוס שיטים חסידים לחצר הרבי
מלובביץ׳ בניו־יורק לעשות בחברתו את
הימים הנוראים .שלא כבשנים קודמות
עדיין נותרו מיספר מקומות פנויים במ
טוס.
מדי שנה מתאספים אלפי חסידים סביב
חצרו של הרבי באיסטרן פרקווי 770
בברוקלין .חסידיו של הלובביצ׳ר חישבו
ומצאו שהספרות  770בגימטריה פירושן
בית־משיח.

מורדוך ב עי קבווז
מקסוול
בחוגי־התיקשורת נפוצו שמועות כי בעיקבות
כניסתו של רוברט מקסוול ל״מעריב״ הסכים
גם רופרט מורדוך לבחון אפשרות להיכנס
להשקעה בעיתונות בישראל.
בין השאר הועלתה אפשרות שיוקם ירחון על־ידי קבוצת
יזמים מקומיים שמורדוך יכנס בה כשותף.
לפי שעה לא ברור עדיין אם הדבר יקרום עור וגידים.

המיתון הגיע ל״יודפת
מיסעת־היוקדה ״יודפת״ נסגרת בקרוב עקב
המצב במשק.
המיסעדה ,בבעלותו של מוריס בן־זיכרי ,שהיתר ,ידועה
במחיריה הגבוהים ,היא קורבן נוסף למיתון שפקד באחרונה
את המשק בכלל ואת ענף המיסעדות בכלל.

אוריד! ז רו ב ב ל

