
לחווה? יחזור שרון
 כי טוענים שחץ אריאל השר של מקורביו
 את לארוז שרון עשוי מסדיימות בנסיבות

 תנאים יווצרו לא אם לחווה, ולחזור חפציו
בממשלה. חברותו להמשך נאותים

 יתקיימו האם
במועד? הבחירות

 לרשויות הבחירות אם מוחלטת אי־־בהירות
במועדן. יתקיימו אכן המקומיות

 מהבחירות התאוששו טרם הגדולות המיפלגות פעילי
 הבחירות, בגלל בחובות, שקועות המיפלגות לכנסת.

 מגוחכים. הם למועמדים שהוקצו והסכומים
 הקוראות מודעות השישי ביום פירסם מישרד־הפנים

 רשימות־ את להציג מימון, לקבל הרוצות לרשימות,
 יצטרכו הבחירות יידחו אם אולם שלהן. המועמדים
 שקיבלו. המימון את להחזיר הרשימות
 הקצבות את לקבל כן, אם חוששים, ומיפלגות מועמדים

 יאלצו והם לנובמבר, הבחירות יידחו שמא מישרד־הפנים,
 שקיבלו. הכספים את להחזיר

 המקומיות, הבחירות לפני בלבד שבועות תישעה היום,
גבוה. להילוך מערכת־הבחירות נכנסה לא עדייו

שגב:
עולמי? חובות גובה

 שהיה מי שגב, יצחק (מיל׳) תת-אלוך
בינ לשערוריה בקשר מוזכר עזה, מושל

לאומית.
 14 לקבל צריכה היתה נורווגית חברה

 מיובשים דגים אספקת עבור דולר מליון
 החשד אך והתעורר אבד, הכסך לניגריה.

 הצבא מחתרת לידי הגיע ממנו חלק כי
הרפובליקאי. האירי
 החברה הטילה בנורווגיה, שפורסם כפי

 שגב יצחק הישראלי הגנרל על הנורווגית
לבעליו. ולהחזירו הכסך את לאתר
 ב־ מישפט עתה מתנהל זה עניין על

דאבלץ.

 בתיירות ירידה
חג־המולד

 בחג-המלד, לישראל בתיירות חמור מצב
השנה. צפד שנים, כבר זכור לא שכמוהו

 לישראל, השנה יגיעו שלא כמעט צליינים של סיסות״שכר
 טיסות־ כחמש רק ללוד יגיעו דצמבר בחודש שבוע ובכל
 האחרונות. בשנתיים 15כ־ לעומת שכר,
 חברות־השכר כי הבהיר אלה, נתונים שמסר לאופר, מנחם

 לישראל הטיסות מיספר את אחתים 66ב־ שהפחיתו רק לא
 המושבים מיספר את צימצמו אף אלא חג־המולד, לקראת

 לערך. אחוזים 20 של הפחתה בטיסה, 170ל־ הממוצע
 ומיספר ,פגיעה בווג־־המולד תהיה לאילת בטיסות־השכר גם

 עד נפגעה שאילת אף משמעותית, בצורה יקטן הנוסעים
 בישראל. אחרות סערי־תיירות פחות כה

 תיירי'- במיספר הכוללת הירידה כי עוד נמסר
 סוך עד יותר עוד תרד לישראל, הבאים השכר,
 בחיקך חיא המשוערת והפגיעה ,1989 מארם

אחוזים. 50מ־ פחות לא של

 על נקמה
ברנאדוט רעת

 שר״החוץ של בצעדיו הרואים יש בסטוקהולם
 בהכנת מרכזי תפקיד שמילא אנדרסון, סטן

מעין ואש׳׳ך, ארצות־־הברית בין ההידברות

 גדולה אכזבה שהסבו הקואליציוני, המשא־ומתן תוצאות
 כלכליות אופציות לחפש להן גרמו הדתיות, למיפלגות

*זרות.
 שתרכוש קבוצת־משקיעים, לארגן מנסה ש׳׳ם
 מהיהדות אנשי־הון בעזרת הבנקים אחד מת

הספרדית.
 □ק את שתרכוש לקבוצה הצטרף1־ אפשרות בודקים הם

ק הסיזרדז׳.  או המיזדח׳, קבוצת על ־־-נמנה .וסח! נוימזן מ
ק את טפחזוז. מ

 דובר מסר בדצמבר, 19ה־ השני, ביום
 בשטחים פלסטיניים הרוגים 256 על צח״ל

ההרו את כולל אינו זה מיספר הכבושים.
מתנחלים. מירי גים

 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
 על האינתיפאדה תחילת מאז ההרוגים

האינ של הראשונים החודשים מאז .352
הרו של רב כה מיספר נרשם לא תיפאדה

אחד. בשבוע גים
הס סוכנות אונר״א, של פירסומים לפי

 מכלל אחוזים 58 האו״ם, של והתעסוקה עד
.15 לגיל מתחת הם עזה באיזור ההרוגים

הרו 445 על נמסר פלסטיניים ממקורות
הבא: הפירוט לפי גים,

ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 298 •
נחלים.

משאיפת-גאז. כתוצאה הרוגים 66 •
והתחשמלות. ממכות הרוגים 38 •
אחרות. מסיבות הרוגים 43 •

ימשיך? רת1פ
 רשות* מנב׳׳ל כי תמימות-דעים קיימת דכובלי

 במנב׳׳ל בתפקידו ימשיך סורת, אורי השידור,
 ימשיך הרשות יו״ר תפקיד ושאת ,תושרה

הראל. אהרון איש־המערך למלא
תן לא הנושא  הקואליציוני, במשא״ומתן פורמלי באופן נ

 וקיימת לא־פורמלי, באופן נדון שהוא אומרים בליכוד אבל
 המיפלגות. שתי בין זה בעניין הבנה
 בחודשים שלו הקדנציה את לסיים אמור ודה מדת

הקרובים■

חרדית כשכונה גךהחיות
 עוד ישמש ולא סופית, נסגר התנ״בי תך־החיוג

לקרייה יהפוך אלא ובגףשעשועים, בגך־חיות

 המוקף במקום ירושלים, בצפת הוא הגדלשעבר של מייצסו
 יהפוך הגן סגירת עם וישנות. חדשות חרדיות שכונות
 גדולה. חרדית לשכונה מלו האיזור
 לאוכלוסיה ומוסדות כתי־דירות לבנות מתמונים בששה
 לאחד האיזור יהפוך הבנייה תש עם כעלת־אמצעים. חרדית

בבירת הגתלים המיסוזריים יםראיזוה

בגות לחינוך גס עדס
 ש״ם. על־־ידי לבנות בית-ספר יוקם ונהראשב

 לבנים. בתי־־ספר רק המיפלגה הקימה היום עד
 גם נמסר כית־הספר, הקמת לכבוד שנערך תגיגי, בהכס

 בשכונת ישראל' -בנות לבנות לבית־הספר סניף שיזקש
טוה־יעקב.

בגדה פרטית יוזמה
 יבוא המערבית בגדה ההתנחלות על המחלוקת מיישוב חלק
 פרטית. יוזמה על־ידי פיתרונו על

 ליזמים נמוך במחיר קרקע להקצות היא הכוונה
 בגדה שכונות-מגורים שיבנו פרטיים,

המערבית.
 אם פוליטיים. סיכונים נגד ביטוח רק תספק הממשלה

 ההשקעה. על היזמים יפוצו המקום, את לפנות יאולצו
 3000 לחוסיך יהיה ניתן כזאת שבצורה מניחים

שנה. כל פרטית ביוזמה ־בנייהותידחי

 שאקי, אבנר ח׳׳כ של פציעתו בעיקבות
 במחנה חושלים החלו זכה, •טלה דהסימפטיה

 את שימשוך סירסומי, תרגיל על המר זבולון
 אליו. תשומת-הלב

למישרת־שר. עיניהם את לוטשים שניהם

 יהפכו המושבים
לשכונות

 לשכונות- המושבים להפיכת התארגנות קיימת
וילות.

 כי עולה במושבים ההסדר מינהלת שהכינה הדו״חות מן
 המושבים. מצב את להבריא סיכוי אין הקיש במצב
 פנו השונים בסקטורים תנועת־המושבים מראשי כמה

 נרחבת כלכלית תוכנית יכינו שאלה כדי לקבוצות־יזמים,
הסושבש. בעיית לפיתרון

 מערכת־תיירות יצירת אחת, אפשרויות: שתי נבדקו
 חלק הכשרת האחרת: יחידתימשק. לכל בצמוד במושבים,
 עירוניות. שכונות־מגורים להקמת המושבים מקרקעות

 להכניס יכולה יחידה שכל היא ההערכה
 של יחידה על בנייה הוצאות בניקוי למושב,

 יחידה כל היחידה. דולר אלך 50 מ״ר, 150
 האחת. דולר אלך 125 במחיר תימכר
 מקרקעי מ־זהל התנגדות כנראה יהיה העיקרי המיכשול

לבניין. חקלאית קרקע להפשיר מעוניין יהיה שלא ישראל,

סיוע דורשים קבלנים
 היהודיות בשכונות הפועלות מחברות־הבנייד, כמה

 בתביעה למישרד־השיכון פנו ירושלים, את המקיפות
 במכירת ירידה בגלל להן, שניתן הממשלתי הסיוע להגדלת

אלה. באיזורים דירות
 ירידה יש האחרונים שבחודשים התברר

 ביישובים דירות במכירת משמעותית
 לשכונות גם הגיעה והמגמה בגדה, היהודיים
 בגלל כנראה ירושלים. את המקיפות היהודיות

 לשכמות המובילים בכבישים האבנים יידוי
אלה.

 כבר הקבלנים אבל נוכחותה, את הגבירה אמנם המישטרה
 הסיוע את להגדיל ממישרד־השיכון וביקשו נזעקו

לרוכשי־הדירות. שניתן הסיוע על נוסף לקבלנים,

 הסגפרסמים
 נגד והפירסומאים

הטלוויזיה
 המפרסמש ״איגוד החליטו ממשלת־האחדות באווירת

 תחרות לקיים לפירסום' הישראלי וה״איגוד בישראל'
 לפירסום״. הישראלי ״האוסקר שתיקרא משותפת,

 המוקרנים תשרירי־השרות ישותפו לא שבתחרות השלט
בטלוויזיה.
 תשדירי-השרות השתתפות את לבטל ההחלטה
 מונעת שהטלוויזיה מפני התקבלה,

 בערוץ להשתמש ומהפירסומאים מהמפרסמים
סירטוני־פירסומת. להקרנת הממלכתי

 על להערים שונים לגופים הטלוויזיה מאפשרת במקביל
 לכל פירסום המהווים תשדירי־שרות, ולשדר הטלוויזיה

דבר.

ישראלי טרור אזהרה:
 מפני הוזהרו בעולם אמריקאיים מוסדות

 אר־ בין הדו-שיח לפתיחת בקשר פיגועים,
ואש״ך. צות-הברית

 מפני רק להיזהר שאין נרמז בהודעה
קי פלסטיניים אירגונים של מעשי־טרור

 ער־ יאסר במדיניות לחבל הרוצים צוניים,
 גורמים מצד פיגועים מפני גס אלא פאת,

ב הרושם את ליצור שמטרתם ישראליים,
 להימנע התחייבותו את ערפאת מפר אילו

מטרור.

אחרונות ל״ידיעות שיפר
 רשות- של המדיני הכתב שיפר, שימעץ
 יסיים בוושינגטון, ״קול־ישראל״ ושליח השידור
 מרשות- בנראה, יפרוש, שליחותו, את בקרוב

 ״ידיעות של המדיני ככתב וישמש השידור
אחרונות״.

 או״שה וחצי, שנתיים לפני צימוקי, אריה של מותו מאז
זמני. באופן המישרה
 סל עורך־לשעבר ברנע, נחום גם כי מספרות שמועות

אחרונזח. לידישח יעבור ראשיח, מחרח


