
הבחירות? יתקיימו האם
 הבחירות יתקיימו־ אם כנראה, יוכרע, השבוע

במועדן. המקומיות לרשויות
 מעונינות הדתיות שהמיפלגות הערכות היו בתחילה
 הציבור דעת את ולשנות לנסות כדי הבחירות, בדחיית
 לראשי נותרה לא אלה הערכות לפי עליהז. החילוני
 אף יתכן לדרישות־הדוזייה, להסכים אלא ברירה הליכוד
 הקואליציוני. מהמשא־ומתן כחלק
 בקואליציה, שולטים אינם הדתיים כאשר כעת,

 קשה ומבוטלים, בטלים איתם ההסכמים וכל
 הבחירות. דחיית על ללחוץ להם

 לדחייה, מתנגד המקומי השילטון מרכז ידו־ תבורי, דוב
הבחיחת. יידחו אס בהתפטרות איים ואף

תיבון: שמיר
למילוא התיירות

 תיק־התיירות את להעניק תיבנן שמיר יצחק
תיק־־הכלבלה ואת מילוא, וני ■׳ ״ רוני לחבו״הכנסת . . ״. ״. . י .1׳ / - ׳ - ■ 

 השר של איומו אך מהליברלים, פת גידעון לשר
 תפקידיו מכל להתפטר מהליברלים, ניסים משה

 את עשה תיק־־התיירות, את יקבל לא פת אם
שלו.
 תיק״ את להפקיד והסכים ניסים, של ללחצו נכנע שמיר

 התיק־לאיכות־ את להמציא נאלץ וכך פת, בידי התיירות
למילזא. למסרו כדי הסביבה

אמוד פרס
לאמריקאית

הקו תפקידו שבמיסגרת פרם, שימעון
אמ מכונית לרשותו קיבל בשר־החוץ דם

 עליה לוותר כנראה, מעוניין, אינו ריקאית,
אירופית. במכונית ולהחליפה

 פרם העביר לא חילופי-התפקידים, ביום
 ל־ שברשותו האמריקאית המכונית את

 כי נמסר עוד ארנס. משה החדש, שר-החוץ
 אמריקאית, מכונית לרכוש מתכוון הוא
 ברשות היו האחרונות השנים 20שב־ אף

אירופיות. מכוניות שרי-האוצר

גור אח ראה לא פרס
 לשר• המקורבים גורמים של הערכות לפי

אתלכלול פרם רצה לא פרס, שימעון האוצר,
השרים. ברשימת גור מרדכי(״מוטה׳׳)

 שאם חש שפרס היתה כשר למינויו לבסוף שהביאה הסיבה
 וינסה נגדו, גור יפעל השרים, בץ גור את ישבץ לא

אופוזיציה. נגדו לארגן
 כוונתו על כה, עד שהכריז, היחיד גם הוא גור

.1992ב* ראשות-המיפלגה על להתמודד

חדשות סוקאיות
א כל ״השרון״ ב

 איסורים על באחרונה החליטו כלא־השרון שילטונות
לכלא. ועיתונים ספרים הכנסת מתירים הם אין חדשים.

 יום־ביקורים שהוא בדצמבר, 19ה- ב׳, ביום
 שילטונות־הכלא הודיעו למישפחות,
 כיתבי-עת, הכנסת על איסור חל כי למישפחות

 ההחלטה ובאנגלית. בערבית ועיתונים ספרים
 נימוקים. שום ללא ניתנה

 פיק יוספה עורכת־הדיו ערכה כאשר שלאחריו, ג׳ ביום
 סיפרי־ מידיה לקבל שילסונות־הכלא סירבו בכלא. ביקור
 בגיל־ האסירות עבור הערבית ובלשון במתמטיקה לימוד
תיכון.

 כל־טהם, עיתונים מספקות אינן הכלא רשויות
למרות המינהליות, לעצירות ולא לשפוטות לא

במישטרה. להתגרות החד ירמיה דוב
 יש תנועת שערכה בכנס שוב זאת עשה שעבר בשמע

חיפה. בצוותא גבול
 ולא פקודות, למלא לסרב לחיילי״צה׳׳ל קרא שוב ירמיה
 שלא לרמטכ״ל קרא גם הוא הכבושים. בשטחים לשרת

 שר־הביטחון. להוראות להישמע
 מקווה הוא כי ירמיה אמר פרטיות בשיחות
 יגרור שהדבר כדי במישטרה, לחקירה להילקח

 שלא לחילים תגרום שאולי ציבורית, סערה
הכבושים. בשטחים לשרת

356
 דובר מסר בדצמבר, 26ה־ השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 266 על צה״ל
ההרו את כולל אינו זה מיספר הכבושים.

מתנחלים. מירי גים
 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לסי

.356 על הפלסטיניים ההרוגים
 פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

 הפירוט לפי פלסטיניים, הרוגים 451 על
הבא:

ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 302 •
נחלים.

ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 38 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 66 •
אחרות. מסיבות הרוגים 45 •

במישטרה חילוקי־דיעוח
 המערכת ראשי חקירת את והשלימה כמעט המישטרה
 כה עד ואולם ויסות״המניות, בפרשת לשעבר, הבנקאית

 המישפטי ליועץ חד־משמעיות המלצות גובשו טרם
לממשלה.
 בצמרת חילוקי-דיעות יש כי מתברר

 מן המתבקשות למסקנות באשר המישטרה
 למסע־הדלפות שהביא דבר החקירה,

החקירה. של הראשוניות מהמסקנות
 יצטרכו אז ועד שבועות, כמה עוד רק כנראה, תושלם, זו

החלטות. לקבל במישטרה

לאוטוכוסיס יעיל מיגון
 יותר למגן גמרו ומישרד־הביטחון ״אגד״ חברת

 בשיטחי הנוסעים ״אגד״ של אוטובוסים 100מ-
המערבית. הגדה

 והמיגון ידויי־אבנים עברו כבר ממוגנים אוטובוסים כמה
 רבים אוטובוסים ניזוקו שבעבר אחרי עצמו, את הוכיח אכן

אבנים. מזריקת
 זכוכיות במיגון העוסק דרום־אפריקאי, מיפעל כי גם נמסר

 לנסות החברה של ישראלי לנציג אישור נתן וחלונות,
בישראל. תוצרתו את ולמכור

 בעת רב ניסיון צברה הדרום־אפריקאית החברה
בסואטו. המהומות פיזור

בדו* בשם □גן־נשיא
 טראסט״ ״בנקרס האמריקאי הבנק בהנהלת
 בין ממונה, שהיה מי על קשה ביקורת נמתחה
 סגן־הנשיא, הישראלי, תיק-ההלוואות על היתר,
צימבליסט. בריאן

 שלא שעבר בשבוע החליט שבית־המישפט אחרי זאת
 מר, לפירוק האמריקאי הבנק של הדרישה את לקבל

 שבועות. מיספר בעוד לדיון הנושא את להעביר והעדיף
 עם הישראליים הבנקים נציגי שקיימו הדיונים, בעת כבר

 כי התברר שבועות, כמה לפני בלונדון הזרים הבנקים
 מסוד הוצא למר, ההלוואות במתן שטיפל מי צימבליסט,

 לדיונים. פעיל שותף עוד היה ולא העניץ,
 הגיע כאשר היתה ביותר הגדולה ההפתעה

 המישפטי, הדיון לקראת לישראל. צימבליסט
 נגד האמריקאי הבנק של הפירוק בבקשת
בדוי. בשם תל-אביבי במלח והשתקע ״בור״,

*סאיטקס
פי□ שת שוקלת

 עם שיתוף־פעולה שוקלת ״סאיטקם״ חברת
״פוג׳י״,. ״קודאק״, — מחברות-הענק אחת

 ידע סאיטקס תתרום המתוכנן שיתוף־הפעולה במיסגרת
 הידע את תתרום נבחרה, שטרם החברה, ואילו טכנולוגי,
השיווקי.

 כפילמים שימוש מחליפה סאיטקס של הטכנולוגיה
 הפילמים צריכת שתרד במקומות תוכנס והיא וברנטגן,

ההסכם. דבר, של בסופו ייחתם, שאיתה החברה, של

המערך אנשי
באמריקה נציגי□

 פרם, לשימעון המקורבים אנשי־־כלכלה כמה
 ועקיפה ישירה במיסגרת למענו פעלו ואשר

 מפרס דורשים האחרונות, הבחירות במהלך
 הכלכליים הנציגים שני של להחלפתם לפעול

 לוי גבי בארצות־הברית, היושבים הבכירים
 באנשים בוושינגטח, דרור ופינחס בניו־יורק
מיפלגת-העבודה. עם המזוהים
 נחשב בניריורק, הכלכלי הציר לוי, גבי עורך־הדין

 מינה אשר ניסים, משה הקודם, שר־האוצר של כמקורבו
 למיפלגה כמקורב נחשב דרור פינחס גם לתפקיד. אותו

הליברלית.
 מועמדים של שמות להעלות התחילו פרס מקורבי

 כמישרות הנחשבות המישרות, שתי לאיוש פוטנציאליים
מאוד. בכירות

ברעננה מהפך
 שהיה מי ביאלסקי, זאב לתעשיין הציע הליכוד
 לרשויות בבחירות עצמאית ברשימה מועמד

 רשימת־הליכוד בראש לעמוד המקומיות,
רעננה. בעיריית לבחירות

 כמועמד לכן קורם שנבחר מי ברג, ישראל התעשיין
 ימשיכו כי הודיעו ביאלסקי תומכי ואילו פרש, הליכוד,
רשימת־הליכוד. בראש לעמוד שעבר אחרי גם בו לתמוך

הסיטונאי השוק
לרמח־השרון

הציע דמת-השרון, מועצת ראש ורבץ, משה ן &י ן ........... ^ —י■ י י־* ן  _1 הסיטונאי השוק את להעביר אלה בימים
 רמת-השרון, של לתחום־השיפוט תל-אביב

ג׳. לרמת־אביב צומת-גלילות שבין באיזור
 בעתיד יעבוד תל־אביב, במרכז הנמצא הסיטונאי, השוק
 בחוות־הזרע אותו למקם הצעה כבר הועלתה חלופי. לאתר

לתוכנית. סירב מינהל־מקרקעי־ישראל אך אזור, ליד

נעצר סרקי□
בארצות־ה

 שעבר בשבוע נעצר בארצות-הברית
 לשעבר, לבנון נשיא של אחיו סרקים, ג׳ו

 הירד• ק״ג שני הברחת על סרקים, אליאם
אין.

 אחיו אסד, ריפעת של שותפו הוא פרקים
 בתחילת אל-אסד. חאפט׳ סוריה, נשיא של

ש ענף מיסחר השניים ניהלו 80ה־ שנות
ראש־הניקרה. דרך בישראל, עבר

 בעיקר מאירופה, מוצרים רכשו הם
 מוצרי־ רכשו ובארץ ואלכוהול, סיגריות
טכסטיל.

ואנזה־ ל״ועידח בכורה
 יצחק ראש־הממשלה, הרצוג, חיים נשיא״המדינה, במעמר
 בימאים שגרירים, ברי* אהוד האלוף הרמטכ׳׳ל, סגן שמיר,

הסרט של הצגת־הבכורה ינואר במחצית תוקרן ואמנים
 ברלץ. ליד אגם הוא ואנזה ואנזה״. .ועידת

קורטובסקי מנפרד של גרמנית בהפקה הסרט,
על ט  הד שבו בכנס דקה בל מתעד ממינכן,

יהודים. למיליוני הסופי הסיתרון
 מארחי־ .0ש1 יד למכון המפיק יתרום ההקרנה הכנסות את

קולק. וטדי תמר יהיו הערב

ישראל □״קול שינויים
 בהנחיית הרשת״ ציבעי ״כל הרדיו תוכנית

גלי־האתר. מעל יורדת גרבר, יוסי
 תוכנית־רדיו בלוח־המישדרים תשובץ בינואר 6ב־ החל

 גינאי. יואב בהנחיית יהיה? מה חדשה,
 ותעסוק בבוקר, ז 0־8 השעות בין שישי ביום תשודר היא

כתובה. ועיתונות טלוויזיה רדיו, בידור, תרבות, בנושאי
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