
(ברט■■□) הימורים גגד
 מישרדי — בדבר הנוגעים פישרדי־הממשלה כל

 — והתיירות התחבורה הפנים, האוצר, המישטרה,
 פעילות את להפסיק יכולתם ככל לעשות החליטו

 אילת. במיפרץ ספינות־ההימורים
 והמישרדיס הראשון, ביום התקבלה כך על החלטה

 בספינות למילחמת-דוודמה לצאת מתכוונים
ההימורים.

אגו״ מילחמות
 ועדת־ וחבר חבר־בנפת •טהיה מי •טסירא, אברהם

 הפוליטית. הרחקתו עם לדדטלים מתקשה הבפפים,
 ירושלמי במקומון מאמר התפרסם שעבר בשבוע

 - שעיסוקו שפירא, ממקורבי אחד של בשם־עט
התיקשורת. בתחום
 משבר, אגודת־ישראל תיצור שלפיו תסריט מצייר המאמר
 שבו למשא״ומתן, מחרש ותיכנס מהקואליציה, תפרוש
 סילוקו המשמעות: לשפירא. המיועד שר, תפקיד תדרוש

 גם פלדמן, זאב משה הרב והרווחה, שר־העבודה סגן של
גור. חסיד הוא

באגודה. גדולה סערה עורר המאמר פירסום

מאלג״ריה לומדים
 על ספר באחרונה קראה צה׳׳ל צמרת בל כמעט

 בעברית. שהופיע האלג׳ירית, מילחמת־־השיחרוד
 עם באינתיפאדה במילחמה ניסיונם את משווים הקצינים
 באלג׳יריה ושוני. דימית קווי ורואים הצרפתי, הניסיון

 יחזר שנמשכה במילחמה איש, כמיליון הצרפתים הרגו
הארץ. מכפרי כשליש והרסו שנים, משש

סספורטס:
התעכב הפירסו□

נמ סספורטם אבי המנוח החייל גופת
 הדבר לפירסום קודם שעות מספר צאה

בעיתונות.
 כמה נמצאו הגופה מציאת במקום

 על־ והוחלט לבדקן, צורך שהיה עדויות,
במ לפרסם שלא שילטונות־הביטחון ידי
 כדי הגופה, מציאת דבר את זמן־מה שך

המימצאים. בדיקת את לאפשר

 תקנה ״אלביט
.,אל־אום״?

 בימים מתנהל שלישי צד באמצעות משא-ומתן
 רכישת על ל״אל־אום״, ״אלביט״ חברות בין אלה

״אל־אופ״.
 הראשוניים. בשלביו נמצא המשא־דמתן

 משתפות הן אבל לאלביט, המתחרה חברה היא אל־אופ
צבאיים. בפרוייקטים פעולה ביניהן

 ■שראלוביץ
הבחירות למטה

 מסה■ כמנהל מונה ההסתדרות, גיזבר ישראלוביץ, ארתור
 להסתדרות. מיפלגת־העבודה של הבחירות

המינוי. מן שאינם-*דוצים מי במיסלגה יש

ל למפה מעקפים
 ניתוחילב׳ השבוע יעבור קראוס, דויר מפכ״ל־המישטרה,

 מעקפים. לו■ יוסדרו פתוח.
 זה, ניתוח לעבור עליו כי זמדמה זה יודע המפכ״ל
שונים. טיפולים בגלל שנרחה

א לשיר אסור ל כ ב
 הוראה באחרונה קיבלו ״השרון״ בכלא האסירות
שידה. על האוסרת

 שרה. 17 בת אסירה שמעה סוהרת
 מישפחה ביקורי וביטול דוח האסירה קיבלה כעונש
חודש. למשך

504
 הגבוה ההרוגים מיספר נרשם השבוע

ב האינתיפאדה חודשי בל במשך ביותר
ש הפלסטינים, ההרוגים 16 אחד. שבוע
 החוליה חברי שלושת את כוללים אינם

הה מיספר את העלו בקרב־אש, שנהרגו
.500מ- ליותר רוגים

 דובר מסר במאי, 22ה- השני, ביום
 בשטחים פלסטיניים הרוגים 388 על צה״ל

 מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים.
בלבד. צה״ל חיילי

 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי
.504ל־ הפלסטיניים ההרוגים

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הפי לפי פלסטיניים, הרוגים 625 על ניים
הבא: רוט

ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 429 •
חלים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 76 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 49 •
אחרות. מסיבות הרוגים 71 •

 אינתיפאדה הראאות
א ח א ב

 המורכבת כאן, עד תל״אביב, באוניברסיטת תנועת־השלום
 של תאי־הסטודנטים עם ביחד וממרצים, מססודנכים

 החוגים בכל כנסים השבוע עורכת וקמפזס צזזחא
 — ופראקטיקה ״תיאוריה בנושא באוניברסיטה
בחיינו". האינתיפאדה

 של בהיבט אחר כל ירצו, לכיבוש המתנגדים מרצים
 הנושא. על שלו, תחובדההתמחות

במאי. 28ה־ עד יימשך המיבצע

טראמפלעסקים
ארץ? ב
 שותך! שהיה מי נאמן, אייבי עורך־הדין

 בניו-יורר״ היום ויושב ״רסקו״, בחברת
 2בתל מיגדל־מישרדים לבנות מתכוון
 לפרוייקט ששותפו הנמנע מן לא אביב.

טראמפ. דונלד האמריקאי המיליונר יהיה
הי או הפרוייקט מיקום עדיין ברור לא

קפו.

למוניות קיבוצי עונש
 האחתן ביום־השבת עמדו נ<*יות״מישטדה שלוש

 ליד לגדה, הנוסעות הערביות המוניות בתחנת
 למקום. שהתקרבו מוניות וגירשו שכס, שער

 ודתה המוניות של ההמוני לגירוש הסיבה כי מסתבר
לכן. קודם יום נער שזרק קולה, פחית

לחוק־המבקר לוב׳
 שדולה מפעילה בישראל הפנימיים המבקרים לישבת

 חוק־המנקר־הפנימי. של בכנסת אישורו לקראת חזקה
 הפנימי, המבקר מיקצוע על בחוק להגן מטרתו

 לסטנדרטים בהתאם שפעל שמבקר, כדי
 אם מעסיקו, מפני הגנה לקבל יוכל מיקצועיים,

•טמבקדים התופעה ותימנע לה, זקוק יהיה

 על מיקצועית אחריות מתוך שדיווחו פנימיים,
 מחוסרי עצמם את מצאו מינהלית, הסתאבות

תפקיד.
 הגדרה קיימת לא ועדיין פנימיים, מבקרים 700 בארץ
זה. רגיש בתפקיד לכהן יכול מי חוקית

ס רז*כרון0יו א״ד ל
 העולמי יוכדהזיכרון את במאי 28בד יציינו בעולם

 יציינו בישראל ואילו ערים, 180ב־ לקורבנות־האיידס,
 ובתל־אביב. בירושלים אותו

 מופע יתקיים ובתל־אביב דוכו־הסברה, יהיה בירושלים
 טכס־זיכרון, ישולבו במופע מלכי־ישראל. בכיכר אמגים
גרות. והדלקת הרצאה

 באיידס״, למילחמה מ״הוועד פטיה, שלומי לדיברי
 את נתנו בינתיים גדולה. היתה האמנים היענות

 יפה לביא, אריק במופע להשתתק הסכמתם
 ארמוני דפנה אלתי, מירי כהן, מזי ירקוני,

ואחרים.

בהונגרית בנק חשבון
 השורה מן אזרח יכול איך המגלה בעברית, פירסדם הופיע
 בחו״ל. חשמדבנק לפתוח

 שפתחו הישראלים מידע במדריך מסופר השאר בין
 נתפסו. ומדוע בחו׳׳ל, חשבונות־בנק

 — המיזרחי בגוש מדינה על ממליץ הסירסום
זר. מטבע להפקדת אידיאלי כיעד — הונגריה

מתיישר הירוק הקו
גבו מיישרים שך אלעזר הרב מקורבי

לות.
 פעילות לכל מתנגדים שך הרב אנשי

 גברה באחרונה אולם הירוק. לקו מעבר
 פי־ חיפשו והם בבני-ברק, מצוקת-הדיור
עימנואל. העיר בנוסח תרונות-דיור

 של יוזמה היתה ועימנואל מאחר
 בה, תכל לא שך והרב חסידיות, חצרות

 לקו מעבר לא-הרחק מקום, מקורביו מצאו
להק פועלים והם מודיעין, באיזור הירוק,

 הזוגות בעיות על שיענה חרדי, יישוב מת
בבני־ברק. הצעירים,

 את ״יישרו״ שך מקורבי כי הסתבר
היי מקום את לרב הראו כאשר הגבול,

 על נמצא שהוא לחשוב היה ניתן כך שוב.
הירוק. הקו גבול

 מתרחקים סאטמר
מחב״ד

 עוסקת בהו״ל, הפועלת ישראלית, קבלנים קבוצת
 חדשה חרדית שכונה להקמת בהכנות אלה בימים

בניד־ג׳רסי.
 מצוקת־דיור עקב באה חחדשד. השכונה לבניית היוזמה

 לגור שלא סאטמר מאנשי חלק של .והרצון בברוקלין,
 במאבקים נתונים הם שעימה חב״ד, לחצר בסמוך

מתמידים.

ש״ שטרן נזילות בק
 שטח, דויד מדבז-הקבלנים, של לשעבר הנשיא

נזילות. לקשיי נקלע
 י,1זבי( הזרסזז שמרן הדד חנרח לפירוק מבקשה עולה כך

 בתל״אביב. המחוזי לבית־המישפס שהוגשה
 לח״י, מייסד יאיר, של אחיו חבר־כנסת, לשעבר שטרן,
 הקבלני. בתחום פעילותו את האחרונות בשנים צימצם

 בתל־ בבית־התפוצות במיכרז במפתיע זכה שנתיים לפני
 היה המיכרז כי שטענו עמיתיו, חמת את ועורר אביס
תפור.

 של החדש המיספר
של הפקסימיליה
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