
ל א מ ש ם ב חדי ת מפני פו טו תל ש ה

לגאון קיסר !,ב שחור חתול ■
שחור. חתול עבר ״כור״, מנכ״ל גאון, לבני קיסר ישראל ההסתדרות, מזכ״ל בין

 הלחוץ קיסר, בתדיראן. גם היתר בין עובדים. ולפטר מיפעלים לסגור גאון עקשנות הסיבה:
זו. דרישה לספק מתקשה גאון אבל תעשייתי, שקס מבקש הבחירות, לקראת

מערכתייהמישפט
שפט של ראשי מזכיר שהיה מי בן־־עמי, יחיאל  בתל־אביב השלום בית־מי

ת והורשע רו ת, בעבי ש שונו ת התייא ט שי שפט מ בישראל. המי
 מתכנן הוא השבוע. נדחתה נוסף לדיון בקשתו גם נדחה, ועירעורו למאסר נידון הוא

 הוא אותו. שדנה אוסטרובסקי־כהן, ויקטוריה והשופטת בתי־המישפט מערכת על מיתקפה
 בית־ לפני טענותיו כל את שוב להעלות יוכל תביעת־דיבה, נגדו תוגש אם כי מקווה

המישפט.

ס למען יוזמה ■ סי ר
ת בפאריס  לתמיכה ולא־יהודיים יהודיים ואישים אנשי־רוח של יוזמה מתארגנ
שה ברבנים ש סוויסה מ שמ שב מלכה ומרדכי מבית־ שתתפו חצב, ממו  שה

ש טולדו. במיפג
 ואנשי אנשי־דת ומצד הראשית הרבנות מצד ולחצים איומים עליהם מופעלים המיפגש מאז

שלהם. הקהילה
בארץ. גס כזאת יוזמה מתארגנת במקביל

566
 פלסטיניים הרוגים 447 על צה״ל דובר מסר באוגוסט, 7ה* השני, ביום

 בלבד. צה״ל חיילי מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. בשטחים
 .566 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

 פלסטיניים, הרוגים 700 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי

ומתנחלים. צה״ל חיילי מירי הרוגים 494 •
גאז. משאיפת כתוצאה התגים 81 •
ומהתחשמלות. ממכות התגים 48 •
אחרות. מסיבות התגים 77 •

לרשויות מועא אין
ה שר־הפנים, ת  המקומיות. הרשויות עם מסובד דרעי, א

 הביקורת בעיקבות ועכשיו, חריגות, להן אישר הוא כמנכ׳׳ל־המישרד ששימש בתקופה
 יישוב, בכל לפיתוח עירוניות חברות של הקמתן השר מעודד הרשויות, מצב על הקשה
 המקומיות. הרשויות לפעילות הפרטי מהשוק כספים לגיוס דרו בזה רואה והוא מאחר

 מבוססות, רשויות לספק שיכולות השרותים ברמת הפער את תעמיק זו שדרך היא הבעייה
 משקיעים. לגייס אפשרות להן שאין רשויות לספק שתוכלנה שרותים לעומת
 סביר המקובלים. מהתקציבים לחריגה דרך בזה ורואים מאחר התנגדות, מעורר הרעיון
 שתיקוות כך הכנסת, של ועדת־הכספים במיסגרת התוכנית להכשלת יפעל שהאוצר להניח

בספק. מוטלות לשיקום הרשויות

כוחו על שומר אפל ■
ת ת מ כוחו. על שומר עדיץ אפל דויד הכל, ל

 לשבור שמיר־ארגס מחנה ניסה תל־אביב באיזור מועצת־הפועלים מזכיר למינד בפריימריס
 תל־אביב. ובמחוז לוי רדד במחנה החזק האיש אפל, של הדומיננטיות את

 בן־ציון קרע: נוצר לוי במחנה ואילו נוף. עקיבא את כמועמד הציב שמיר־ארנס מחנה
חבר צבי, דויד היה אפל דודי של והמועמד קהת, סיני עורד־הדין את הריץ לוי, איש מורח,

מועצת־העיר.
ת ת מ ת לוי במחנה הפילוג ל  שמיר־ארנם מחנה שהציג האטרקטיבית והדמו

טי הכוח עדיין שהוא וודכיח אפל, ניצח ננ מי ת  המרחב תל־אביב, במרחב ה
_ _ . בליכוד. הגדול ליוו■ ללא ■

 להסתובב אפשר שעדיין להוכיח מנסה קולק טדי
העתיקה. בעיר בחופשיות

 בעיר אולמרט אהוד השר עם לסיור הוזמן ירושלים עיריית ראש
וכוחות־ מישמר־הגבול באנשי מלווה כשהוא בא אולמרט העתיקה.
 שזה בטענה ברובע, כך לסייר מוכן היה לא קולק אולם הביטחון.

וישראלים. פלסטינים בין הניכור את מגביר רק
כוחות־הכיטחון. של ליווי ללא נערך והסיור לוותר, נאלץ אולמרט אדלמרט

6

תיסמנת

יוק. הימין אבל נפתח. הפלסטינית המדיש הימין, לדעת
ע דווקא .מדעו העצר: אליקים נל המנויע נוג
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כהן גאולה התחייה:
חזסתאונים...־ חולשה. .׳ש

 לו ציפו שהם המכריע, הגדול, קרב ךיי
 ארץ־ישראל גורל על שנים, במשך 1 1

מתק לקראתו דווקא ומתקרב. הולך השלמה,
 אחת. חזית ליצור מיפלגות־הימין שלוש שות

 השמאל, כנחלת תמיד שנחשבה הפלגנות,
פה. בכל בימין מכרסמת

 היה בישראל בבחירות שמיר של ״ניצחונו
 העצני אליקים כתב פלסטין", של ניצחונה
יש״ע. מועצת ביטאון נקודה, בעיתון

 השלמה ארץ־ישראל נאמני של בחוגים
 וריב־ יאוש פסימיות, של אווירה כיום שוררת

 הולך ש״שמיר היא השלטת התחושה דון.
 ובעצתם בעזרתם ארץ־ישראל", את למכור

 מרידור דן — השמלאניים" הכתר ״נסיכי של
אולמרט. ואהוד

 המדינה־הפלסטי־ ומתהווה הולכת בשטח
 תחוסל לא שאם מבינים בימין נית־בדח־.

 ישראל של השליטה סיכויי האינתיפאדה,
נמוכים. — בעתיד בשטח

 (״גנרי״) רחבעם נאמן, יובל כהן, גאולה
 על אפוקליפטי בסיגגון היום מתנבאים זאבי

 העומדת והביטחונית המדינית ההידרדרות
לחורבן. להביא

 של שהמשמעות הוא בימין הקונסנזוס
נסי אחת: היא המדיני המשא־והמתן תחילת ן
פלסטינית. ומדינה יש״ע שטחי ממרבית גה !

 נאמן, יובל הפרופסור התחייה, יושב־ראש
יוותרו לא ״הערבים נקזדהל דפי מעל התנבא

 לעבר לזנק שמיר להם שנתן ההזדמנות על
פולי בחירות באמצעות פלסטינית מדינה
 ריבונות. תובעים הפלסטינים ביש״ע... טיות

במ ריבונות. תובעת איננה ממשלת־ישראל
 של בתהליך יזכה לדעתכם מי — כזה צב

 נאמן שמציע המעשית המסקנה משא־ומתן?"
להת ביש״ע היהודים אלף 75 ״על לקוראיו:

במ ולפעול... מולכים הם לאן להבין עורר,
 — ערבי סירוב בזכות לישועה לקוות קום

ולהיאבק״. לקום עליהם — יבוא שלא
הגוש
משותק

 לפי ההיסטורית, השעה לגודל ניגוד ף*
 ברגע דווקא דום הימין נאלם תפיסתו, ^
 של ותנועות־המחאה שמיפלגות בעוד כזה.

 ורחוב הסברה פעילות מקיימות השמאל
 עם פגישות הפגנות, כנסים, עצרות, עניפה:

 שמימין והמיפלגות התנועות — פלסטינים
שיתוק. אחוזות לליכוד

 בין הפילוג היא לכך המרכזית הסיבה
 התחזקו לליכוד שמימין הכוחות המיפלגות.

 הן בשטח אך — הכל בסך אלקטורלית
נחלשו.

ה שהימין היא מכולן החשובה המגמה
אי של דינמיקה בעל מתהליך עבר קיצוני

פירוד. של דינמיקה בעל לתהליך חוד,

, אונו משתק, הזה הגדור הטחנה ו ו  ו
 עוו חוסראונים, חולשה, .׳ש נוחו: אבי אילם?־
ו והנל לצעוק, עוו הנגנה, נ ר לא־מעש׳!״ נ


