
ל ק למיגון! אחראי ד
 העובדה את בה עד ניצלו לא במישרד־הביטוזון

 מטעם האחראי הוא דקל, מיכאל שסגן־השר,
האוטובוסים. מיגון על המישרד

 אצבע ביריחו, האסון אחרי מיר שהופנתה, למרות זאת,
האוטובוסים. למיגון בקשר המישרד, לעבר מאשימה

א ארנס שירת ל
 למנות שאי־־אסשר טוענים שרון אריאל חסידי

 שלא ממני כשר־הביטחון, ארנם משה את
בצה״ל. שירת

 לישראל עלה הוא ארגס, של הרישמית הביוגראפיה לפי
 בצבא שנתיים כבר ששירת אחרי ,23 בן כשהיה ,1948ב־

 אז שעמד לצה׳ל, התגייס לא זאת למרות ארצות־הברית.
 במבואות־בית״ר. התיישב אלא ולמוות, לחיים כמילחמה

 עלה 1958וב־ לימודיו, להמשך לארצות־הברית חזר 1951ב־
בשנית. לארץ

 מאוד מבוקשים היו במילחמת-העצמאות
 היה ולא זרים. בצבאות ניסיון שרכשו אנשים

 ליחידה יתגייס לא 23 בן שצעיר מקובל זה
 הוחשו קשישים חדשים שעולים בשעה קרבית,

לקרבות-דמים. היישר האוניות מן

 לגילוי חקירה
ת ר פ ר פ ח ה

 יופ״הב־ במוצאי ניסו בליכוד בכירים
הטל מידגם תוצאות את להשיג חירות
 בהן זכה דבר של בסוסו אך וויזיה,

המערך.
באמ לפעול ניסו בליכוד גורמים אותם

 ר־ של בוועד־המנהל אנשי-הליכוד צעות
שמ הטלוויזיה הנהלת אך שות-השידור,

 דרך בשום הסכימה ולא שתיקה על רה
המידע. את למסור שהיא
 גורמים אותם של חמתם בערה לכן
 השבוע, בסוף להם, כשהתברר בליכוד

 ב״יומן שסיגלמן אלישע של בכתבתו
 עוד סרס לאנשי דדך שהמידע השבוע׳׳,

.10 השעה לפני
 העומדים הם בכירים גורמים אותם
החפר ולאיתור לחקירה הדרישה מאחורי

במישדר-הבחירות. פרת

א אם  כסא, ל
ת אז ר לפחו ד ח
 יו״ר ביקש בבחיחת, מהתחייבויותיו שהתפנה אחרי

 את לפנות ברעם מעוזי פרס, לזימעון מיפלגת־העבודה,
 לכן. קודם ישב שבו החדר
חד־משמעית. סירב ברעם

א שרון משלם! ל
 אריאל של בביתו שנערך חנובת-הבית טכס
 שנה, לפני בירושלים היהודי ברובע שרון

 לא עדיין דולר, אלך 30ה- בסביבות עלה ואשר
שולם.

 למלון עלום־שם, מסויים, גורם לממן היה אמור הסכום את
 הקייטרינג. את שסיפק בירושלים, שרתוךפלאזה

 טרם לאירוע, שנה כמעט במלאת זה, לרגע עד
הסכום. שולם

ל מנסים כ ס ר מינוי ל סבי
 כבר שמיר, יצחק ראש-הממשלה, של מקורביו
 עוזרו של הצפוי מינויו את לסכל כדי פועלים

 הקונסול לתפקיד סביר, אורי פרס, שימעון של
בניו־יורק. הכללי

 שצריך שאיש, הדעת על יעלה לא כי אומרים המקורבים
 בצורה יתנגד והסברתי, ייצוגי וכה רגיש כה בתפקיד לכהן

 תקום, אם שתקום, הממשלה של לריעותיה קיצונית כה
 יציאתו. את למנוע חותרים הם ולכן

 אחד אמר כך, על דיון השבוע שקיים פנימי, בפורום
 הקונסוליה הסתדרה האחרונים בחורשים כי שמיר ממקורבי

 יכולה היא ומצירו ממלא־מקום, עם אלא קבוע, קונסול ללא
כך. להמשיך

325
 335ה־ היום בנובמבר, 7דד השני, ביום

 על צה׳׳ל דובר מסר האינתיפאדה, של
הכבו בשטחים פלסטיניים התגים 237

 ההתגיס את כולל אינו זה מיספר שים.
מתנחלים. מירי

 מיספר עומד הזה׳׳ ״העולם ספירת לפי
הכבושים בשטחים הפלסטיניים ההרוגים

.325 על
 פלסטיניים מקורות מסת זאת לעומת

הפיתט לפי פלסטיניים, הרוגים 414 על
ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 27*6 •

חלים.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 65 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 36 •
אחרות. מסיבות הרוגים 37 •

ר״סר את יחליף ריבלין
א ריבלץ תבי  הסיכויים בעל המועמד ת

 תיסר מיכה מקום את למלא ביותר הטובים
 בתנועת• מחלקת-האירגון כראש המנוח,
החרות.

 ירושלים, בסניף החזק האיש לוי, דויד מחנה איש ריבליז,
המחנות. כל על ומקובל כאיש־אירגון ידוע

ר ד א ת הגיש ב טרו תפ ה
 משה לשר־האוצר, הגיש באדר יוחנן הד״ר

 , כיו״ר מתפקידו התפטרותו את ניסים,
 למדליות הממשלתית החברה של הדירקטוריון
ולמטבעות.

 למישפט מומחה מרון, משה עורך־הדין התמנה במקומו
 ראש־ ממלא־מקום בתפקיד שנים 10 במשך שכיהן מיסחרי,
התשיעית. בכנסת חבר ושהיה רמת־גן, עיריית

הגיעו ה״נים
לשוק־השחור

 חלפני• בין האחרונים בשבועות הורגשה מוזרה תופעה
במיזרודירושלים. הכספים

 •טל גדולות כמויות הצטברו מהם רבים אצל
 שבאו לישראלים שהוצעו יפאניים, יינים

מטבע-חוץ. לרכוש
 שכדרך־כלל המטבע, מקור את להסביר ידעו לא החלפנים

 בתקופה שדווקא קרה ואיך השחור, בשוק נפוץ כה אינו
 קשה. למטבע הנחשבים יינים, פתאום צצו האחרונה

 באמצעות הגשרים, דרך עבר שהכסף היא הסברות אחת
יפאן. עם קשרים המקיימים ממדינות־ערב, אנשי־עסקים

מימן מישרד־הוו״רות
אבט״א, כינוס את הגדול בחלקו מימן כישרר־התיירות

ב והעאמווו שריר ל כ ל
 והעצמות שריר אברהם השר סיפור

 הגיע אך שנתיים, לפני אומנם קרה לכלב
הבחירות. לפני שבועיים לעיתונות
שה לכך גרמו שונים ואילוצים לחצים

הבחי לפני בעיתונות פורסם לא סיפור
 לראשונה, השבוע, רק פורסם הוא רות.

 הסכימו לא העיתונים יתר ב״חדשות״.
לפרסמו.

 שלחה שריר של שרל״ש הוא הסיפור
מי מישרד־התיירות של הנהגים אחד את

חבי לקחת כדי בתל-אביב, למלון רושלים
לשריר. דחופה לה

 בנייר- עטוך ארגז הנהג קיבל במלון
 הביא הוא בשר־עוך. שאריות ובו כסך,

 פתח השר שריר. של לביתו החבילה את
 הריצפה על הארגז את הניח הדלת, את

 מה תראה בוא מוקי, ״מוקי, לכלב: וקרא
לך!״ הביאו

 בשבוע שהתקיים בריטניה, של סוכני־הנסיעות איגוד
שעבר.

 סוכנים 1600 השתתפו שבו כולו. הכינוס
 כמה נודע לא דולר. אלך 300 עלה בריטיים,

ממשלת-ישראל. תרמה הסכום מתוך

נגד גאון
״חברת־העובדים״

 האחרונים בימים יצא גאון, בני ״כור״, מנב״ל
 ״חברת-העובדים״ ראשי נגד גלויה למערכה
״יובל-גד״. בפרשת

 לאכוף הצליחו לא ווברת־ר,שבדים שראשי על־כך זעם גאון
 בבעלותם, היא שגס עובדים, שיכו! חברת על מרותם את

 ביובל־נד. השליטה את לרכוש צריכה ושהיתה
 אחרי מלמלא שיסךשבדים ראשי של ההתחמקות בעיקבות

 שהוא חד־משמעית בצורה גאון הודיע שהושג, ההסכם
ה מיפעל את לסגור החליט בדנ ׳ו

 קוראים הרפורמים
בחורי־ישיבות לגיוס

 מתקדמת ליהדות התנועה שערכה בכנס
 הפגנת־ קיום על הוחלט שבו (הרפורמים),

 גם הועלתה ,12ה* הכנסת השבעת ביום המונים
 בירושלים, בכיבר-השבת הפגנה לארגן הצעה

 לצבא. בחורי־ישיבות לגיוס בקריאה
לפועל. תצא וכנראה הסף, על נדחתה לא ההצעה

חרדי האיבוד ד ה ר ח
 חרד החרדי הציבור מן חלק כי מסתבר

החילוני. מהציבור יותר אך הדתית, מהסחטנות
 שיכורי־ הרתיים היו הבחירות אחרי הראשונים בימים

 הדתית ההתעוררות כי והבינו התפכחו אחר־כך אך ניצחון.
בעוכריהם. להיות עלולה

 הציבור כלפיהם שיגלה מעוינות פוחדים הם כי הודו הם
 יוסלה בפרשת למצוא היה אפשר שדוגמתה החילוני,
 המצטברת לטינה ערים הם וכי ,60ה־ בשנות שוכמכר,
 החילוני. הרחוב להם לרכוש שמתחיל
החרדי. ברחוב החדשות המגמות על דווח כבר לרבנים

דואר־חינם
בגוערקטיר

 ללא תאר חלוקת מנצלים ומיסלגות מוסדות
פירסום. למטרות בגוש־קטיך, תשלום

 רשאים שלפיו גוש־קטיף, בישובי פנימי בהסדר מדובר
 הסדר־ תשלום. ללא ביום דברי־רואר שני לשלוח התושבים

 למוסד רשות־הדואר את הפך גדולים גופים של החלוקה
 ועסקים. מוסדות של להפצה

ד בהסדר השתמש הליכוד כי למשל, ידוע,  לשלוח כ
 לבחירות. שנגעו פירסומים גוש־קסיף לתושבי

 לדעתם. המוגבל מהסדר־החלוקה, מרוצים אינם התושבים
 הדואר של לנציב־התלונות פנו ואף להרחיבו דורשים הם

זה. בעניין

השמועה? את הפיץ מ■
 חצי לפני התמנתה סודית ועדת־חקירה

 כאילו השמועה, את לבדוק כדי שנה
 הומו- היא ביותר בכירה לאומית אישיות

סכסואלית.
 במכונת• שונים אישים חקרה הוועדה

 דובר* שנמצא מהנחקרים, אחד אמת.
 לא זו אך רישמית, התנצלות ביקש אמת,
לו. ניתנה

לפולין? *ד0
 מהפכנית טכנולוגיה בארץ באחרונה מעוררת רב עניין

 בעיקר בפרט, וצנרת־ביוב בכלל, צנרת ולתיקון לחידוש
 ביוב מדליפות נגרמה מומחים שלדעת מגיפת־הפוליו, עקב

למקורות־המים.
 השרוול דולך. לצינור המוכנס בשרוול מדובר

 מונע הדבר חדש. ביוב לצינור והופך מתקשה
 מונע ובכך ובחציבה, בחפירה הצורך את

מיטרד.
 בעולם, מדינות 30ב־ שנה 15 מזה כבר מופעלת השיטה

 הערבי. החרם בגלל לארץ, הגיעה לא היום וער
 בשפרעם, קטע־ביוב בתיקון באחרונה השיטה יושמה בארץ
 הקריות. מי לזיהום לכן, קודם אחראי, שהיה
 בכנס הטכניון, מומחי לפני השיטה תוצג השבוע כבר

בארץ. בעיות־ביוב על הטכניון שמארגן

__________ _______—


