
בדוגועת־החרות מאבקים
 המאבקים התחילו המיות תנועת צעירי בקרב

הצעירים. יו׳׳ר תפקיד על
 תפקידו, את לסיים עומד הנוכחי, היו״ר רצון, מיכאל

 כנראה, שתערך, הצעירים, בוועידת ייבחר חדש ויושב־ראש
 שהיו הבחירות המוניציפאליות. הבחירות אחרי מייד

 פיצוץ בגלל התקיימו, לא שנתיים לפגי להתקיים אמורות
התנועה. בתוך והמאבקים ועידת־חרות

ש בינתיים  זה, לתפקיד בולט מועמד בבר י
 גילצר, משה הוא האיש שמיר־ארנם. ממחנה

 בר־אילן, באוניברסיטת הסטודנטים ממנהיגי
בכלכלה. אקדמי תואר בעל

לכנסת. חשוב לקרש־קפיצה נחשב חרות צעירי יו׳׳ר תפקיד

 המיועד המנכ״ל
למישרד־התחבורה

 השותפים עם במגעיו לראש־הממשלה הצמוד האיש
 חבר־כנסת. ולא שר אינו הפוטנציאליים הקואליציוניים

 יצחק של הכלכלי יועצו עתר סלווין, שמוליק הוא האיש
שמיר.

 חרדית, ממישפחה בא בכלכלה, תואר״שני בעל סלווין,
 מבפנים. החרדי הציבור את מכיר ולכן אידיש, דובר
 הממשלה, הקמת שאחרי מאוד, סביר סיכוי יש

 מישרד־ מנפ׳׳ל לתפקיד סלווין יתמנה
התחבורה.

 משתלמת חטיפה
לרשות

 תשלום תגבה שדות־דתעופה״ ״רשות
נחי עבור הסובייטית, מרשות־התעופה

 המטוסים שקיבלו אחרים, ושרותים תה
החטיפה. בפרשת בארץ, הסובייטים
 דולר 1700 לגבות מתכוונת הרשות

 עבור דולארים מאות כמה נחיתה, עבור
 שקלים עשרות כמה ועוד בנמל החנייה

ה צוות את שהעבירו האוטובוסים עבור
מטוס.

בר החרדים מתכוונים כ
 לקראת בהכנות החל כבר החרדי המיגזר

הקרובות. המוניציפאליות הבחירות
 בשבועות כי עולה החרדית בעיתונות שונים מפירסומים

 להגדיל כדי מאמץ, שונים חרדים גורמים עושים האחרונים
 הגדולות. בערים החרדים הבוחרים מיספר את

 החרדים הבוחרים מיספר את להגדיל מאמץ נעשה במיוחד
ובבני־ברק. בירושלים
 ותלמידי-ישיבות אברכים באלפי מדובר

 בירושלים הלומדים הארץ, רחבי בבל מישובים
 את להחליף מתכוונים אשר ובבני-ברק,
 ולא מגדולות בערים ולהצביע כתובותיהם

מגוריהם. במקומות
 במועצות כוחן את לחזק הדתיות למיפלגות יתאפשר כך

אלה.

רפואי טיפול מונעים
 מחודש כבר העצורה קטינה אבו־טיר, ג׳והר

 תאריך ללא ״נווזדתירצה״, בכלא אפריל
רפואי. לטיפול זוכה אינה למישסטה,

 בחוסר״הבנה, שמקורה תקרית בעיקבות בנובמבר, 15ב־
 נפגעה, ידה סוהרים־גברים. שני על־ידי לתאה ג׳והר נגררה

 והיא משותקת היד נשארה לקוי רפואי מטיפול וכתוצאה
 קשות. תיפקודיות מבעיות סובלת

 חיה הכלא, למנהלת שהוגשו תלונות למרות
ת חוזרות בקשות ולמרות שוהם,  ולחצים ונשנו

אירגון חברי־־כנסת ועד־הרוסאים, של  ו
 הולם, רפואי טיפול ג׳והר מקבלת לא ״נעמ״ת׳י

הכלא. מהנהלת בנדון תגובה התקבלה לא ואף

מתמיד סרפן
 מיכתב באפריל ששלח שירמן, אפריים סרבן־המילואים

 לשרת אי־נכונותו את הביע ובו רבץ, יצחק לשר־הביטחון,
 לפני לשרוודמילואים נקרא מצפוניות, מסיבות במילואים

שבוע.
 של לשרות-מילואים לצאת סירב שירמן

 שהוא והודיע לבירור נקרא הוא ימים. שלושה
 לשבת יצטרך אס גם בסירובו, להתמיד מתכוון
בכלא.

 בנשק, ולשאת מרים ללבוש המסרב שירמן, סירב בזמנו
במילחמת־הלבנון. במילואים לשרת

338
 דובר מסר בדצמבר, 5ה־ השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 246 על צה״ל
ההרו את כולל אינו זה מיספר הכבושים.

מתנחלים. מירי גים
 ברק, אהוד האלוף הרמטכ״ל, סגן ואילו

 תבר שמפרסם לידיעות בניגוד הודה,
 נהרגו האינתיפאדה תחילת מאז כי צה״ל,

פלסטינים. 301 הכבושים בשטחים
 מיספר עומד הזה׳׳ ״העולם ספירת לפי

שה האינתיפאדה, תחילת מאז ההרוגים
.338 על שנה, לה ימלאו שבוע

 פלסטיניים מקורות מסת זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 427 על

ומת צה׳׳ל חיילי מירי הרוגים 286 •
נחלים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 66 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 37 •
אחרות. מסיבות התגים 38 •

לסין שטיחים
מתעצמת. בארץ סץ של הכלכלית המעורבות
 בבית־ מיפעל-שטיחים מנהל נדהם השבוע

בו מסין טלקס קיבל כאשר שמש  בקשה ו
שטיחים. לייצור ידע לרכישת והצעה לדוגמות

ליץ שלושה של בהשקעה בבית־שמש שנבנה המיפעל,  מי
 השטיחים, בענף גדול שוק לנתח גם באחרונה זוכה דולר,
 אברהם בבעלות החברות של הכלכליים הקשיים בגלל

שפירא.

קרב מתכונן נאמן ל

 מילחמת אחרי התגלתה הכבושים, בשטחים הנמצאת העיר,
 אולם ראשוניות, בחפימת החלו אז וכבר ששת־הימים

 השנים בחמש נעשו האינטנסיביות עבודוודהחפירה
האחרונות.

 לתקוסת־הרצה אלה בימים נפתח האתר
בפסח. תהיה הרישמית והפתיחה

 ובאירגון בחפירות כי מסר הפרוייקט, מנהל לונדון, עקיבא
ליון הושקעו האתר פתיחת לר מי וחצי. דו

הר״נור את סוגרים
ת מועצת של בישיבה  תעלתה יתשלים עיריי

 את בשבת לתנועה לסגור לסדר-היום הצעה
הר־נוף. שכונת רחובות

 הוועדה. חברי רוב על־ידי נדחתה ההצעה
 תומכים ירושלים, עיריית מועצת חבר פורוש, מאיר לטענת

 הרחובות. בסגירת השכונה תושבי חב
 העירייה, מועצת הנהלת חבר זיסמן, עימנואל טען לעומתו

 לסגירת בנוגע השכונה, דעת על שנקבע הסדר, קיים כי
בלבד. רחובות שיבעה

ביוב בסכנת מיס
 כי עולה מישרדיהבריאות דו״ח של מנתונים

 נמצאות הארץ ברחבי בארות־מים מאות
 ביוב. לקווי ומסוכנת מדאיגה בקירבה

 אותן יזהמו לבארות, יחלחלו הביוב שמי סכנה קיימת
 גדול בחלק כי אף יתכן קשות. למחלות־מעיים ויגרמו
 התהליך. התחיל כבר בארות מאותן
 באיזור בארות 87וב־ הארץ רחבי בכל בארות 600ב־ מחבר
 מטר 100־5 במרחק נמצאות הבארות בלבד. הארץ מרכז
! ביוב, מקווי י עי  פתח־תיקווד, כפחסבא, נתניה, בערים ב

 וראשודלציון. רחובות רעננה,
ש מישרד־־הבריאות הוראות לסי  את לצלם י
 למרות אך מסוימת, תקופה כל הביוב קווי

 ידועה והשיטה בארץ נמצא המתאים שהציוד
 אם ידוע לא ולכן, הבארות, צולמו לא לרשויות,

ב של דליפה קיימת המים. למקורות ביו

מושבניק? מיהו
 הרוחות את ניצל שדה־ניצן מושב-העובדים

 לעשות כדי יהודי מיהו פרשת סביב הסוערות
למושב. נפשות
 המושב השתמש סוף־השבוע, בעיתוני שפורסמה במודעה,
 מיהו הבוערת והשאלה עניינץ את לקדם כדי בגימיק

מושבניק. מיהו לשאלה במודעה הפכה יהודי,

 מתכונן אינו ״תדיראן״, מנכ״ל נאמן, יגאל
 כפי ינואר, בראשית בשקט מתפקידו לפרוש

 ולא העובדים׳׳, ״חברת ראשי ממנו שמצפים
 של קבוצת-התיקשורת מנכ״ל רוזן, לחיים יניח

מקומו. את לתפוס ״תדיראן״
 השנה, דולר מילית 24מ־ יותר של להפסדים האחראי נאמן,

הכישלונות. במחיר לבדו לשאת מתכוון לא
 כה עד אך הדחתו, את שונים גורמים מנבאים שנתיים כבר

בתפקידו. להחזיק הצליח

קולק את לחזק רווגה
 את יפה בעין תאים לא במיפלגת-העבודה

 עובדי ועד יו״ר בצלאלי, יונה של תוכניתו
 הנוער מחללת של בפועל ומנכ״ל הסוכנות
העיר. למועצת עצמאית ברשימה לרוץ והחלוץ
 רק לא רבים, של מתמיכה נהנה שהוא טוען בצלאלי

 יכנס ואם מאורגנים, במקומות־עבודה גם אלא בסוכנות,
 של כוחן התגברות נוכח קולק, סדי את לחזק יוכל למועצה

הדתיות. המיפלגות

למכור מצליחים לא
ש העומד ״מנדרין״, למלון  עדיין רב, זמן זה נטו

קונה. נמצא לא
ש המלון, בעלי שהוא הסיזרחי, בנק  מיליון שישה עבורו חד
 לא המלון את לרכוש שמעוניינים מי ואילו דולר, וחצי

דולר. מילית משישה יותר לשלם מוכנים

איטלקי חיסיון
דמיאניוק על

ץ נגד תיק־החקירה על שהוטל חיסיון  ג׳
האי לסניגור איפשר לא דמיאניוק איוואן

בתיק. לעיץ דמיאניוק של טלקי
 דמיאניוק מינה האיטלקי הסניגור את

 בתיק ראיות-דתביעה את יבדר שזה כדי
באי דמיאניוק נגד שנפתח המישפטי

טליה.

כרמח־השרון פילוג
 רמת־ של המקומית המועצה ראש ורבץ, משה

 ולרוץ מהמערך לפרוש מתכוון השרון,
עצמאית. ברשימה הקרובות לבחירות

 המערך. כנציג חירם אפריים(,פיחוטקה׳׳) נבחר בינתיים
 על־ רשימה הקמת שוקלים במערך אחרים ופלגים

 גם הם ולליכוד. למערך משותפת שתהיה מיפלגתית
 הליכוד נציג סקולר, יקי עם חשאיים מגעים מנהלים

משותפת. רשימה על לבחירות,

לקהל נפתחת סוסיה
 בעיר אלה בימים נפתח מסוגו יחיד חדש, אתר

סוסיה. הקדומה
 שנה, 1600 בת בעולם, היחידה שלמה, בעיר מדובר

 300 של בשטח שהיא בעיר, שנים. חמש לפני שהתגלתה
 מערות־עבודה, יקב, מגורים, בית־כנסת, התגלו דונם,

וכתובות. פסיפסים

יורדים המשומשות מחירי
 המשומשות. המכוניות במחירי ירידה צפוייה

 במחירי אחוזים 1555■ של יחדה נרשמה השבוע כבר
 המכסים הסרת היא לכך הסיבה המשומשות. המכוניות
 את תעלה לא כי ממשלת־ישראל והבטחת בינואר, הצפוייה

מם־הקנייוב

כגאזים נלחם הג״א
 שהתקיים בגאזים, לוחמה תרגיל במיסגרת
 בשם חדשה מסיכה הג״א הציג באחרונה,

 לילדים הג״א על-ידי במיוחד שפותחה ברדס,
.13-3 בגילים
 לכודים לגילוי חדש אלקטרוני חיישן גם הוצגו בתרגיל

 הריסות. לפינוי פניאומסי ומכשירי־לחץ להריסות מתחת
 מתאימים לא שנבדקו המיקלטים כי עולה מהתרגיל
 כל הג״א הוראות לפי כי מסתבר כימית. ללוחמה

 לטיהור במערכות מצויירים להיות אמורים המיקלטים
אלה. הוראות יושמו לא בפועל אולם גאזים.

ל אוריד! ב ב ו ר ז


