
לו* את משפיעים
 בו לחזור אותו לשכנע שמנסים מי יש לוי במחנה

 שמיר. בתוכנית ולתמוך מהתנגדותו
 במחנה שר מינוי בי סבורים, במתה מסויימים גורמים

 ממנו. להתעלם יהיה שאי־אפשר גורם להיות יכול לוי,
 אלא בן־אלישר, אליהו מינוי הוא בחשבון שבא מה

 מגן, דויד התנגדות את לעורר יכול בן־אלישר שמינוי
למינוי. מכבר זה הממתץ

 הרבה התפוררות. מורגשת שמיר־ארנס במתה ואילו
 אולם התוכנית. נגד דעתם את הביעו מרכזיים חברים

 ראש־ נגד להצביע להם מאפשרת לא הלויאליות
הממשלה.

 כינוס לדחיית המרכזיות מהסיבות אחת גם היא זאת
הליכוד. מרכז

על,,בזק״ קופצים אין
 ניתן שלא מאוד חוששים מישרד־האוצד בצמרת

 בבורסות ללא לחבדת־״בזק״, הנפקה לערוך יהיה
בארץ. ולא בחו׳׳ל
 כך הנובעת, החברה, של תמוכה הריווחיות הסיבה:

 חלק היתה שבעבר בחברה, מחוסר־ייעול מתברר,
הממשלתי. מהמנגנון

 פיננסיות חברות עם מגעים התנהלו האחרונה בשנה
 לבצע עצמה על שתקבל חברה למצוא כדי בינלאומיות,

 ביצוע על קופצים אץ כי מסתבר בחרל. בזק של הנפקה
ההנפקה.

לצרפת ביקוש אין
 שר-החינוך, פרס, שימעון שר־האוצר,

 בר־לב, חיים שר־המישטרה, נבון, יצחק
 מחל־ הצעת דחו גור, מוטח ושר־בלי־תיק,

ל הציונית ההסתדרות של קת-ההסברה
ירוש יום לרגל בסנם־סולידריות הופיע

יהו אלך! 30 לפני בצרפת, שיתקיים לים,
דים.

 לארבעה פנה הכנס, מיוזמי ניראל, חיים
 גם שנערך בכנס, להשתתף להם והציע

 בבנם בצרפת. היהודית הקהילה ביוזמת
 ראש שהיה מי פביום, לורן גם ישתתף

ממשלת־צרפת.
 שער־הנד עם בעיות לו יש כי טען פרם
 לבר־לב מנכ״ל. לו אין כי טען נבון טבע.

 מעקפים מניתוח מחלים הוא מפב״ל. איו
ירוש ״משחרר גור, ואילוימוטה בליבו.
בארץ. נדרש הוא כי טען לים״,

הפקידיס עם להחמיר
 את להחמיר הורה גבאי, מאיר שרות־המדינר״ נציב

 חשבון על לחדל, בממשלה פקידים נסיעות על הפיקוח
קופת־המדינה.

 פקידים של נסיעות אחרי בנציבות יעקבו במיוחד
בלשכות״שרים. המועסקים

 הממשלה כינון מאז כי שהתכרר אחדי נעשה הצעד
 של הנסיעות בהיקף יחסי גידול שיש רק לא ,החדשה

 בהוצאות גידול גם שיים אלא לחו״ל, ועוזרים שרים
הנסיעות.

מגביל צבא* מימשל
 הכבושים חקלאיבנ-בשטחים מגביל הצבאי המימשל

וירקות טירות של חקלאית תוצרת מלשגר

□טודנטי□ הפגנות  למדינות לגשרים, מעבר אל הכבושים מהשטחים
ערב.
 מסרבים חקלאים שאותם כך על כצעד־תגמול זאת,

 לישראל. תוצרתם את למכור
 וירקות פירות של גדול עודף שיש היא המהלך תוצאת

 לישראל, נשלחת אינה גם סחורתם הכבושים, בשטחים
 כדי עד הכבושים, בשטחים למפולת־מחיריס שגרם דבר
 במחירים, וירקות פידות למכור מנסים שחקלאים כך

העלויות. את בקושי המכסים

508
 דובר מסר במאי, 29ה־ 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

.508ל־ הפלסטיניים ההרוגים
 מקורות מוסרים זאת, לעומת

 פלסטיניים, הרוגים 629 על פלסטיניים
הבא: הפירוט לפי

ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 431 •
חלים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 76 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 49 •
אחרות. מסיבות הרוגים 73 •

 חוזרת המועצה
לפעילות

 ומביעה לפעילות חוזרת ולביטחון ליצלום המועצה
 הממשלה. של המדינית בתוכנית תמיכה

 חידשה במילואים, בכירים קצינים חברים שנה המועצה,
 לכנסת. הבחירות מאז הפסקה לאתר פעילותה את השבוע
 היוזמה היה לדיון המועצה שהעלתה הראשון הנושא

 יריב, אהרון היו״ר, בראשות המועצה, הנהלת המדינית.
 בכך ביטחוניים סיכונים נוטלת אינה ישראל כי קבעה
היוזמת את מאמצת שהיא

 נושא על פומבי עימות הבא בשבוע תקיים המועצה
 לבין נציגיה בין וחשיבותם הכבושים השטחים

 איתן. רפאל(״רםול״> לשעבר, הרמטכ׳׳ל
 בהסדרים שיעסוק דף־עמדר״ בקרוב תוציא גם היא

לישראל. הרצויים הביטחוניים

מישמרת הותקפה
 השבת. ביום הותקפה הכיבוש הראה של מישמרת־מחאה

 ואבך המלך שאול הרחובות בפינת ניצבת המישמרת
 לשבת ועד האחרון החמישי מיום החל בתל־אביב, גבירול

הקרובה:
 קשישים, המישמרת אנשי אח תקשו השבת ביום

 באלימות השתמשו המישמרת, אנשי את שקיללו
 ידעו הם גופנית. באלימות המשיכו ואף מילולית
המישמרת. אנשי את להכות וניפו שלטים

פכלא הקצפות צימצום
 בכלא באחרונה שנערך ביקור-העיתונאים לאחר

 המותר הסכום את שילטונות-הבלא קיצצו ״השרון״,
 שקלים 60ל־ שקלים 120מ־ בקנטינה להוציא

בשבועיים.
 שקלים 155 על הסכום עומד נשולתירצה בהשוואה,

התקופה. לאותה
 לעליית בהתאם מעודכנים בזוזה־ת־רצר, הסכומים
המחירים.

עטרות את להציל
 להגיע שכדי בירושלים, עטרות איזור-התעשייה

 על נמצא ערביות, שכונות דדך לעבוד צריך אליו
התמוטטות. סף

 קול?״ טדי פנה המקום את להחיות מאמצים במיסגרת
 שיעבירו כדי והביטחון, המישטרה לשרי העירייה, ראש

 מאה ליד הנמצא הצבאי הבסיס מחנה־שנלר, את למקום
 מישמר־הגבול, מתנה את גם להעביר הציע הוא שערים.
 עטרות. לאיזור ירושלים, בלב במחנה־אלנבי, הנמצא

חרס. פניותיו העלו בינתיים

 תל־אביב באוניברסיטת ספונטניות הפגנות
 ״.21זד אנשי,,השנה של המעצר הארכת בעיקבות

 ביום ה־ת, השנה אנשי של המעצר הארכת הליך בתום
 בני הד״ר ברשות ומרצים, סטודנטים יצאו האחרון, השני

 לשורת ר׳׳ץ, תנועת ומזכ׳׳ל למדעי־המדינה מרצה טמקץ,
 לסטודנטים קראו שבהן בקפיטריות, ספונטניות הפגנות
 לנוכח מאדישותם, לצאת האקדמי המימסד ולראשי

 השמאל אנשי בין המפלה השיפוטית, המדיניות
למתנחלים.

 מנתקים סטודנטים
קשרים

 הסטודנטים התאחדות של הבינלאומית המזכירות
 עם קשריה את לנתק החליטה בישראל הארצית

 סטודנטים, חילופי של תוכנית בל ולעכב פנמה,
 הקרוב. לקיץ שתוכננה ובו׳, מידע

 דניאל הבינלאומי, והמזכיר הדר, עדי ההתאחדות, ירד
 מנהיגי הכאת על המזעזעות שהתמונות מסבירים פיינמן,

 ניתוק את מחייבים הבחירות וזיוף בפנמה האופוזיציה
 יחודשו הקשרים פגמה. של הנוכחי המימסד עם הקשרים

 דמוקרטיות. בחירות שם יתקיימו כאשר רק
 מיור פנמה, לשגריר נמסרה הקשר ניתוק על הודעה

פיינמן. על־ידי קסטרליון

ציבורי מישפט
 לחוק ״אי-ציות בנושא הציבורי, המישפט את

 חיילים סרבנות ומצפונייס; אידיאולוגיים מטעמים
 למדעי* החוג יערוך הכבושים״, בשטחים לשרת

המדינה״
 ניכרת תל־אביב באוניברסיטת השונים הפוליטיים בתאים

 את להטות אנשים, הבאת תוך לנסות, בדי הערכות,
 השני ביום שייערך פומבי, במישפט ההצבעה תוצאות

ביוני. 5ה־ הבא,

פ.,כור״ פיטוריו
 נוסף גל־סיטורץ לבצע מתכוונת ״כור״ הנהלת

בעכו. בקריית-הפלדה
 לחו״ל חומר מייצאת קריית־הפלרה כי מסתבר בינתיים

 למחת בקופה, הגרעון גרל מכך וכתוצאה במוזידי־הפסד,
 שבועות. כמה לפני שהחל ההבראה, תהליך

 הבעייה את המצטברים בהפסדים רואים סר בהנהלת
 כדי מהיר, פיתרון לגבש ינסו הם הקונצרן. של המרכזית

בהסתדרות. הבחירות על ישפיעו לא שהאירועים

לתיקשורת זקוק לוי
נז מישרד-הבינוי-והשיכון כי מתברר

מומחי-תיקשורת. לשלושה קק
 כתב חדד, עמום העיתונאי השלושה:

 מישרד-הרווחה שליח שהיה ומי ״הארץ״
 < לוי; של כדוברו המשמש בצפון־אמריקה,

 מבק־ מתחה שלגביו אורן, אורי העיתונאי
הע תנאי על קשה ביקורת רת־המדינה

 מנהל־פרוייקטים; בתפקיד בלישכה סקתו
 שחזרה המישרד, דוברת גורן, ועליזה

לפעילות. ,באחרונה
מתלוצ בבר במישרד־הבינוי־והשיכון

 משל עיתון להוציא לוי יוכל שבקרוב צים
. __________________________עצמו.

מחפש דיויץ
 מוצא אינו דיניץ, שימחה היהודית, הסוכנות הנהלת יו״ר

ראש״לישכה.
 החליף בתפקידו משמש שהוא וחצי השנה במשך
 מתוך כולם ראשי-לישכד״ שלושה כבר דיניץ

הסוכנות.
 המבקשת מודעה בעיתונות פורסמה שעבר השבוע בסוף
 המודעה פירסוס ראש־הלישכה. לתפקיד חיצוני עובד

 כי הטוען ועד־העובדים, ירר בצלאלי, יונה את הכעיס
 יתכן לא עובדים מאות מפטרת הסוכנות שבה בתקופה

 חיצוני. לעחר דרישה יפרסם ההנהלה שידר
תה החליף דיניץ דוברים. שלחצה גם התקופה באו
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