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בימים

שדי־החישוקיס. למחנה שמיר-ארנס
 לפחית נחשב הוא שכן כן, לעשות עליו לוחצים בליכוד פעילים

 מחנה שרי יתר מאשר מחנודהחישוקים בעיני שנוייבמחלוקת
שמיר״ארנס.

ל 11 תגובות
שבוע הגיבו מהשב״ב פורשים ת הססר סירסים על ה שנ ת השב׳׳ב״, ״  דויד מא

רונן.
 מתאר הוא בסיפרו שנתיים. לפני לפרישתו, עד 1958מ־ במישרד־ראש־הממשלה עבד רונן
 ששת־ מילחרת אחרי הראשונה בשנה חבלנית פעילות נגר המערבית בגדה ההיערכות את

הימים.
 כלל מתייחס לא הוא לדינריהם בספר־על. ולא בספר״מטעם, שמדובר כענו פורשים
 הכבושים. בשטחים להתנהגות חדשות נורמות בקביעת עצמו, השב״ב בתוך שעלו לבעיות
 נראה השב״ב. של ארוכה התפארות בעצם מהווה מישרד־הניטחון, על־ידי שהוצא הספר,
 איפשרו ואף כתיבתו את שאישרו במערכת־הביטחון, גורמים מצד רציני שיכתוב שעבר
עצמו. את חושף ?מערכת שאיש־שטה מקובל לא מאוד שבן להיחשף, לרונן

684
 מסר השלישית, השנה של השלישי היום בדצמבר, 13ה־ השני, ביום

 זה מיססר הכבושים. בשטחים פלסטיניים הרוגים 541 על דובר־צה״ל
 בלבד. חיילי־צה״ל מירי הרוגים כולל

 .684 על הפלסטיניים ההרוגים מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
 828 על האדם״ לזסויות הפלסטיני מוסר,,מרסז־המידע זאת לעומת

 הבא: הפירוט לפני פלסטיניים, הרוגים
 ומתנחלים. חיילי־צה״ל מירי הרוגים 603•
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 56•

משאיפת־גאז. כתוצאה הרוגים 82 •
אחרות. מסיבות הרוגים 87 •

שים שג־ס מד■ ■ החד
 מתקציב ושמומגו כחול־לבן טהרת על כולם חדשים, מדים יש שרות״בתי־הסוהר לעובדי

 לשני מגיע שכר־האסירים ואילו ש״ח, מיליון 114 הוא הסוהרים שכר תקציב בלבד. הסגל
בלבד. ש״ח מיליון

ת ■ רו קו הז

להתחייה דיעוון ■
תכן בקרוב ת תי  התחייה. מזב״ל תפקיד על התמודדו

 ריענון במיסנרת מהכנסת להתפטר אמורים התוכנית לפי
 ולדמן. אליעזר והרב נאמן יובל הפרוסי התנועה, יו״ר הסיעה,

 ועורך־הדין שפט גרשון הנוכחי המזכ״ל להיכנס אמורים במקומם
העצני. אליקים
 ושנחשבים התפקיד על להתמודד כוונתם על שהצהירו שניים
 דיין, דני תל־אביב, סניף ירר הם ביותר הטובים הסיכויים כבעלי

.. ..... נחשבים שניהם פרתן. אבי בחבל־עזה ומנהיג״המתנחליס
העצגי כהן. גאולה לח״ס למקורבים

 מה־ מהווים ושהם בקרוב יתבצעו לא אלה ששינויים הסבורים בהתחייה גורמים יש אולם
השורות. לריעגון לדרישה ההנהגה של שפתיים

ר  תומר ב
״קות־שחן

שפט שופט  תמך בך, גבריאל העליון, בית־המי
 השב״ס, של ביוזמת־חקיקה חד־משמעית בצורה
 במתן חוק על־פי יחוייבו אסיר או עציר שלפיה

 סמים. לגילוי בדיקות־שתן
ת, זו. הצעה לפי עבירה, תהווה כשלעצמה, התנגדו

דוסיר להתייחס איר •
 לביקור ארצה הנא בשבוע להגיע עומד תאילנד, של יורש־העצר ואצירלונגקורן, מהה

ממלכתי.
 ארצו. גבולות את עזב לא שנה 25 שכבר בומיבול, המלך, אביו את מייצג הוא

שכת לטכסים האחראים  החוץ שדי ראש־הממשלה, לישבת הנשיא, בלי
ם והביטחון, שנני ת את אלה בימים מ  היא אליו ההתייחסות שכן הטכס, הודאו

בארץ. מבקר שמלך מאוד נדיר מיקרה וזהו מלך, כאל

לאינתיפאדה תווית ■
אי של הארצי האיגוד חברי לעיתונאים, מונפקות מהחודש החל תונ  ישראל, עי

ת ת תוויו שו ת על להדבקה חד שו ת. שמ המכוניו
 ירוקה, תווית תהיה ובמקומה נעלמת, רבות, שנים שהיתה החד־לשונית, הכחולה, התווית
 אץ !:רא. באנגלית הכתובת תהיה שעליה

האינתיפאדה. לזכות כנראה, לזקוף, אפשר התווית שינוי את

ם ברשות־השידור ■ פודקי
 נדמלר, אברהם היהודי, העם לענייני הכתב של נסיעתו את בודקת רשות־השידור מבקרת

הסוכנות. חשבון על לארצות־הברית
 שבועות. כמה של לתקופה לחדל יוצאים וטכנאי שבן־מלר השלישית הפעם זוהי

שמעת: השאלה מו יסע מפוייס, גוף המסקר שכתב, יתכן כיצד הנ טע  ועל מ
לחו״ל. חשבונו

ה ■ ד בו ע מהמר רוצים — ה
 יו״ר של להצעתו לסרב החליטו מיפלגת־העבודה של הסטודנטים מנהיגי

תפת. לקואליציה מהליכוד, בהן איקי החדש, ההתאחדות שו מ
 לאופוזיציה, ללכת החליטו במערך אך ההתאחדות יו׳׳ר סגן תפקיד את להם הציע כהן

נגדי. מהפך בקרוב לבצע בתיקווה כהן, של שילטוגו את לערער ולנסות

מזדהים הבלסטינ״ם
 הפלסטיניים״ סמקורות השבוע עד ידוע שהיה האום, לזכו־וח הפלסטיני םרכדחנו־רע

השבוע. נחשף
 בארץ גם העיתונאים ניזונו שממנו מהימן, מידע המרכז סיפק האחרונות השנתיים במשך

נווו״ל. וגם
 שנתיים במלאת משלו, והערכות סיכומים לפרסם המרכז מתכוון הקרוב בשבוע

לאינתיפאדה.
 בתים, הריסת העצורים, הפצועים, ההרוגים, למיספרי התייחסות תהיה הסיכומים במיסגרת

זכויות־הארם. ופעילי עיתונאים ומעצר שנסגרו מוסדות ימי־עוצר, מיספר עצים, עקירת

לי! דד*״!! ■ די די ד-די י ו •■■■■<■■• 1 ■■14# <1# ■■
 שטמנו נפח באשמתו, שלא נפל, נלי־צה״ל מפקד לפיד, אפריים

בקול־־שראר, לו
 הבלקניות. הזמרות מופע של הי לשידור בלעדיות קיבלו גל״ץ

 ולג׳יגגלים. לקידום מהתחנה זכה המופע
 את וביקשו מקול־־שראל. לפיד אל התקשרו שעבר בשבוע

 כתבת* הכנת לצורך חי, בשידור אהד שיר להקלטת הסכמתו
אווירה,

 לפיד. עם שנקבעו התנאים על ציפצפו קורישראל אנשי אולם
חי. בשיחר המופע כל את שידרו להסכם ובניגוד

— עזרן ■
ב ח מדיני? ב

מה קיימת  הטלוויזיה כתב עזרן, חגן את למנות מג
המדיני. לכתב מיפלגות, לענייני

 המיפלגות בשתי אך המיקצועי,'תפקיד, למועמד נחשב עזרן
 מטעמן פוליטיים מועמדים למצוא במגמה התרוצצות, החלה

לתפקיד.

א ל ש ב בתיכנון חד
 להיבנות המתוכנן החדש. הכלא כי מגלה בתי־הסוהר שרות ביטאון

התקדמות. בשלבי הנייר״ על ״לפחות נמצא ״השרון״, כלא ליד
 ונתקבל בנייתו, על ופיקוח בית־הסוהר לתיכנון ועדה בבר נבחרה

, , ש״ח. אלף 600 בסך ראשון תקציב
 ש״ח. מיליון 25ל־ תגיע ועלותו מקומות־בליאה, 500 יכיל הכלא
________בתי־סוהר. שני לעוד תוכנית קיימת ארוך לטווח בתיבנון




