
 ההנהגה של 39 מיספר כרוז על־ידי נקבע זה יום
 מכל שייצאו הפגנות, של כיום המאוחדת הלאומית

בתי־הקברות. ומכל המיסגדיס

זכאי את לפטר
 התפקידים כסילות על במיסלגת־העבודה תרעומת

מחוז-המושבים. מזכיר זכאי, יחזקאל ♦מל
 מתרעמים המיפלגה, יו״ר פרס, לשימעון שנשלח במיכתב

 גם המשמש זכאי, של התפקידים ריבוי על מיפלגה חברי
 הציונית, הפדרציה כמנכ׳׳ל מישרר־החקלאות, כמנכ׳׳ל

 היהודית. הסוכנות בהנהלת וכחבר אנרקסקו כירר
 כה בתחום שמזכיר־מיפלגה, כך על קובל המיכתב
 בכיר. כפקיד־מדינה גם למעשה עובד בעייתי,
 כעובו״מדינה, מתפקידו התפטרותו את תובעים הכותבים

במושבים. המיפלגה כמזכיר לחליפין, או,

כפל להשאיר

הרה אסירה בדיקת
 סוף־סוף, הצליח, פוליטיות אס־חת למען נשים א־תון
 של בדיקתה את לאפשר קדחתניים, מאמצים אחרי

 פרטי. גינקולוג על־ידי אל־דרוויש חורייה האסירה
 אינו שההריון וקבע אותה בדק ערבי גינקולוג
כיאות. מתקדם

475
 על צה׳׳ל דובר מסר במאי, 1דד השני, ביום

 הכבושים. בשטחים פלסטינים הרוגים 358
בלבד. חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל המיספר

 מיספר הגיע הזה״, ״העולם ספירת לפי
.4ז5ל־ ההרוגים

 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 586

ומתנחלים. צה״ל חיילי מירי הרוגים 402 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 46 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 75 •
אחרות. מסיבות הרוגים 63 •

ישראליות אלות
תפקידים

 שרי על הסוכנות ראשי מצד מופעל בבד לחץ
 שימעון שר־האוצר, ובראשם מיסלגת־העבודה,

 יעבור 1990 באפריל כי ההחלטה לביטול פרם,
 מישרד־הקליטה. לידי הסוכנות מידי הקליטה נדטא

וכוח. עוצמה מאוברן חוששים בסוכנות

לתאילנד
 ממישטרת פנייה באחרונה קיבלה ישראלית חברה

 ואלפי שקופים מגיני־זכובית לה למכור תאילנד
אלות־גומי.

 מחברה הצעה שבועיים לפני קיבלה סופתום. החברה,
את דחתה היא אך לדרום־אפריקה, אלות לספק בלנית

לסוריה ישראל■ פזו!
 ליווי מספק צה״ל

וללבנון. לסוריה מזון להברחות
 אל־חאג׳. אמין בנהריה פועל ש;ים שש זה

 של שלמה רשת המנהל מלבנון, שיעי מוסלמי
שית בתחילה ללבנון. מישראל מזון הברחות

 את העביר והוא הנוצרים, פעולה איתו פו
 אלה כאשר אולם ביירות, נמל דרך סחורתו
הע הוא יותר, גבוהים מיסים לדרוש התחילו

נקודה. לנמל סחורתו את ביר

בש״ס קולות שני

ההצעה.

 ישראליים שוטרים
בגרמניה

 גניבת על ברלין של בנמל־התעופה שהתלונן ישראלי
 קציני־מישטרה על־ידי ארוכות נחקר שלו הארנק

 כנראה. בו, שחשדו גרמניים,
 חזות בעל איש לירי המתלונן נמסר החקירה במהלך

 של ודרגות הגרמנית המישטרה מדי את שלבש גרמנית,
 כקצין התגלה הוא בעברית. אליו ושפנה תת־ניצב,

 המקומית המישטרה עם פעולה המשתף מישטרת־ישראל,
 בעברית, חופשית מדברים אלה ישראליים. פושעים נגד

קצין־המישטרה.הגרמני״ כי דעתם על מעלים ואינם
 בישיבות־הנהלה גבוהים טונים באחרונה נשמעים בש׳ס
 בשני מדברת שהרשימה כך על התנועה, פעילי ובקרב
קולות.
 משא-ומתן פוסל פרץ, יצחק התנועה, שיו״ר בעוד

ף אריה אש״ך, עם ח  זאת פוסלים אינם לוי ויאיר ד
ש״ם. •טל המדיני למצע בניגוד הסך, על

הדרוזים באשמת לא
 הדרוזים מילאו לא שנפוצו, לשמועות בניגוד
 מישמר־הגבול אנשי בהשתוללות בולט תפקיד
נחאלין. בכפר

 בתקרית, מעורבת שהיתה ביחידה במיעוט חיו הדרוזים
לדין. יועמד מהם אחד ורק

בצה״ל. בכיר מפקד כלפי מסקנות הסקת צפוייה

אל־פיטר בעיר כוננות
 עיד־אל• חג של הראשון היום במאי, 6 ה־ לקראת כוננות
פיטר.

דבריהם. את מבין

בניריורק התגלה וייס
 בעל וייס, חיים במפתיע בניו־יורק התגלה השבוע

 שהגיע בנתיבות, אחי״ ״למען מיפעל־הקפוטות
 דולר. מליון 16 של חובות והשאיר לפשיטת-רגל

בעסקיו. לטפל עורכי־דיז, למישרד נכנס כאשר נראה הוא

זז אילת נמל
 נמל-הת- העתקת על מיכרז יוצא בקרוב

 צפונית ק״מ 15 עברונה, לכיוון באילת עופה
לאילת.

 שבעיקבו־ גדול-מימדים, בפרוייקט מדובר
 מיסחרי לאיזור הקיים הנמל איזור יהפוך תיו

מר בתי-קולנוע, בתי-מלון, בו יבנו ותיירותי.
הלגונה. הרחבת על מדברים ואך מיסחרי כז

 מישרד־התחבורה התנגד רב זמן במשך
ההתנגדות. הוסרה באחרונה אך לפרוייקט,

מיקאועיים מינויים
״ ■■יו ן■■* ן •יי■ ■■■י

וויי■ 1 !■יעז

 מיקצועיים למינויים הציבורי הלחץ גובר
ב״דובק״.

 התפטרויות. של גדול בחבק_גל היה האחרונים בשבועות
 בשלט־רחוק מנוהלת שהחברה היה הלא־פורמלי הנימוק

 אין וכי גהל, זורח המגכ״ל־לשעבר, על־ידי מלונדון
 משברים בעיקבות החברה את ולשקם לפעול אפשרות
באחרונה. שעברה

שנית מכה ״אליל
 בשבוע נערך ישראל״ ארץ ״חזית של כנם־היסוד

 בשומרון. בית׳־אריה ביישוב שעבר
 מגדיר והוא חברייכנסת, 30 של לובי יש החדש לגוף
 בתנועת־ .עכשיו לשלום תשובה שיהיה כגוף עצמו

 צלי׳ל, תנועת בוגרי מקומות תפסו החדשה המחאה
 מילחמת־הלבנון, בתקופת שפעלה ישראל, למען צעירים

 מוותיקי קהת, סיני עורך־הדין כץ. ישראל בראשות
 שהיה גרנית, ונמרוד החזית, של האירגון איש הוא צל־־ל.

 לדובר מונה המוניציפליות, בבחירות הליכוד דובר
החזית.

לאלחוט מכבלים
 ב־ בקריות הכבלים אנשי של נפשם קצה

 ״בזק״, חברת אחריהם שערכה מירדפים,
אלחוטי. לשידוד עברו הם האחרונים ובימים

 הקריות באיזור התחנות 35 את איחדו הם
 ובימים משותך משדר קנו אחת, לתחנה בלבד
 הפזורים הכבלים את מנתקים עוברים, הם אלה

 בית לכל מספקים ותחתם הקריות, גגות על
 אפשר באמצעותו שרק מפענח־אותות,

הכבלים. שידורי את לקלוט
 מחוסר־יכולת לעשות, ל״בזק״ שנותר מה
 את ולאתר לנסות הוא המפענחים, את לאתר

 והם התחכמו, הכבלים אנשי אך המשדר,
גילויו. למניעת המשדר את מניידים

 פשטה, כבר האלחוטית השידור שיטת
 היא חודשים כמה מזה הארץ. בכל מסתבר,

 שונים באיזורים בתל־אביב. ל׳ בשיכון קיימת
 וברמת־אביב לציון וראשון חולון בת־ים, של
ג׳.

טוב מרגיש רבין
 שר* של מיקרית בבדיקה התגלה תקץ לחץ־דם

רבץ. יצחק הביטחון,
 בית־ של במחלקת־הלב מאושפזת דליה, רבין, של בתו

 אחות־המחלקה לו הציעה ביקור בעת תל־השומר. החולים
 כי והתגלה נבדק הסכים, רבין לחץ־הרם. את למדוד

תקין. שלו לחץ־הדם

בטלוויזיה מוזר היגיון
לאנשי־הטלוויזיה. יש מוזר היגיון

 להקרנה מתוכננת שהיתה בקליפורניה. מוות הסידרה
 הראשון, הפרק אחרי בוטלה אחרי־הצהריים, שישי בימי

 פחות לא אונס אכזרי, ורצח שבה סצינות־האלימות בגלל
 עתה מביאה זו לשעת־שידור בתחליף דם). הרבה אכזרי,

 יכלו הראשון ובפרק חטאים. הסידרה את הטלוויזיה
 נרצח אלימות בסצינות שוב, לצפות, ובני״נוער ילדים
בצרפת). הנאצים של התעללויות אחד, אונס עוד אכזרי,

 תחנות־דלק
מתנות מחלקות

 .הארץ את באחרונה הפוקד המתנות חלוקת לגל
חבדות-הדלק. גם עכשיו הצטרפו

 דלק של רכישה בעיקבות הניתנים בבולים, מדובר
 של מסויימת כמות איסוף במיבצע. המשתתפות בתחנות

 מתנות. לקבלת אפשרות מקנה בולים
 מזה הרעיון את מיישמות העולם ברחבי רבות תחנות־דלק

 חברות־הדלק שכל הוא הישראלית בגירסה השינוי שנים.
 תברות״הדלק מריצות שבעולם בעוד במיבצע, משתתפות

עצמאיים. מיבצעים
 ביניהן דלק, תחנות 50מ־ יותר למיבצע הצטרפו עתה עד
הערבי. במיגזר גם


