קצינים זועמים על המרת עונש
המאסר של  5חרדים לעבודות חוץ
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נשי משטרה" :היחס הסלחני של ניצב קומפורט יעודד את החרדים להמשיך בפעילות פלילית
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• פרופ' ג'יימס קולמן

• קמילו סלה־טרוליק

תואר דוקטור כבוד  -לאחד
מגדולי הסופרים בספרד
מאת אריה בנדר

היהודית בארה"ב; פרופ' פייר זי יל דה־ז'ן,
חבר האקדמיה הצרפתית למדעים; פרופ'
ג'יימס קולמן מאוניברסיטת שיקגו ומב-
כירי ההוקרים בתחום הסוציולוגיה; מנ-
דל קפלן ממנהיגי יהדות דרא"פ; פרופ'
לויר שפלי ,פרופסור לכלכלה ומתמטי-
קה באוניברסיטת קליפורניה ומאבות תו-
רת המשחקים; מיכאל קנדי לי דל מב-
ריטניה.
פרס שמואל רוטברג לחינוך יהודי
חוענק לפרופ' נחמה ליבוביץ; פרס אהרן
קציר הוענק לד"ר סילביו אליאם ביאלי
מהמחלקה לכימיה אורגנית; פרס אלן
ברונפמן הוענק לד"ר מרים גדיילזאמר
מהחוג להיסטוריה.

טקט הענקת תארי דוקטור כבוד
של האוניברסיטה העברית ינערו את-
מול באמפיתיאטרון הר־הצופים .בין
הזוכים :קמילו חוסי מנואל םלה־טרו־
לדק ,מגדולי הסופדים בספרד .סלה
מבטא ביצירותיו את סלידתו מתודת
הגזע ומביע את הזדהותו עם העם
היהודי.
מקבלי התארים האחרים הם יצחק
בקר ,נשיא שוחרי האוניברסיטה העברית
במכסיקו; אדוארד ברונפמן ,מראשי יה-
דות קנדה; לודוויג יםלזון ,פעיל הקהילה

לוחמי אנטבה "פגשו
במלאת ם 1שנים לפעולה
מאתיוסףז ולטר

מועצת מינהל מקרקעי ישראל
אישרה את "הוזה הקיבוץ" ,המגדיר
לראשונה את מעמדו של הקיבוץ בי-
שראל כחוכר של קרקע המדינה לת-
קופה ארוכה .עם אישור חוזה הקי-
בוץ ,הפך מעתה מעמדם של
הקיבוצים  -מבעלי רשות למעמד של
חוכרים בעלי הוזה ,המאפשר רישום
הועדחהצינוריתלגילדילדיתימןהנעדרים
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מערך
51
ליכוד
31
1
מר .ליברלי
מפד"ל
5
מורשה
1
אגו"י
• 2
ש"ם
3
מפ"ם
2
תחיה
9
ר"צ
5
שינוי
2
חד"ש
6
כך/כחנא
2
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1
5
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ניתוח
 niיווו'וטוא מראה כי
המ-
פלגות
הגדולות,
המערך
והליכוד,
שומרים על כוהם.
בימין המפה הפוליטית מתחזקת
תנועת התחיה ,הזוכה ב־ 9צירים
)לעומת  7בהודש מרס( והיא כיום
המפלגה ה»לישית בגודלה במפה
הפוליטית .המרכז הליברלי עובר
בקושי את אחוז החסימה וזוכה בציר
אהד.

יש לצ?ין שכ* 17%מציבור המצ-
ביעים הם ,קולות צפים" אשר לא
החליטו סופית בעד מי להצביע.

על הזרה ל"ימים
אל ,,
הטובים  -עוכבו המראות

עובדי הקרקע הפסיקו
ארקיןאת עבודתם לשעתיים וגרמו לשיבושים בלוה הטיסות
מאת דן
סופר " מעריב" לעניני תעופה

ארגון? דיוואן חפקות .טל03-741635.

•י"אןץ ^ט

תנועת כך "צונחת" :איבדה
 50%מאוהדיה ב־ 3חודשים
-

הסקר הקיף  1240מרואיינים.
הסקר נערך בין  .11.6.86-1.6.86על
השאלה לאיזו מפלגה היית מצביעז
היתה התפלגות התשובות כזו )במ־
נדטים(:

קרקעותיהם בספרי המקרקעין )טאבו(
לתקופה של  49שנה.
בשבוע הבא ייחתמו החוזים הראשו-
נים מתוקף ההחלטה החדשה  -לראשונה
מאז שהוקמו קיבוצים בישראל  -עם קי-
בוץ כברי וקיבוץ עברון.
הקיבוצים נאלצו ער עתה לחדש מדי
שלוש שנים את הסכם חכירת האדמות.
שנים רבות הפעילו נציגי הקיבוצים לח־
צימ ,כדי להסדיר את חוזה החכירה" ,מה־
שש למציאות פוליטית בלתי אוהדת".

^

מאת אילן בכר וברוך מאירי
החלטתו של מפקד המחוז הדרומי ,ניצב רחמיס קומ־
פורט ,להמיר את מאסרם בפועל של חמישה חרדים מש•
חיתי תחנות אוטובוס ,בעבודות חוץ ,עודרח זעם רב
בקרב קצינים בכירים ושוטריםבמשטרת ירושלים.
אנשי המשטרה טוענים ,כי פירוש הדבר שההרריס נעצרו
לאחר עמל רב ונדונו למאסר בפועל ,יזכו ללון כל ערב
בבתיהם.
קצינים ושוטרים רבים היו שותפים בחודשים האחרונים
למאבק המתיש בטרור ההררי ברחבי ירושלים .לכידתם של
אותם החרדים היתה כרוכה במאמץ ניכר שהתבטא בין היתר
בשעות עבודה רבות ביום ובלילה.
,מדינת ישראל היא מדינת חוק ועתה לא רק ההררים
עושים דין לעצמם ,אלא גם מפקד המהוז נוקט כלפיהם היהס
סלחני .ההררים פועלים בשם שמיים והמשטרה מתור מניעים
פוליטיים" ,טוענים קציני המשטרה .הם אומרים כי צעדו של
קומפורט יעודד חרדים להמשיך בפעילות פלילית.
בתגובה מסר אתמול דובר המחוז הדרומי ,רב פקד רפי
לוי ,כי בסמכותו של מפקד המחוז לאשר עבודות חוץ לאנ-
שים העומדים בקריטריונים שנקבעו מראש.
ועד ,תושבי יורשלים נגר אלימות חרדית" גינה את צעדו
של קומפורט ושיגר מברק על הר לשר בר־לב .הרדים איימו
בימים האהרונים על חבר הוועד ,אברהם פריד )פריצי( שיצי-
תו את ביתו .אברהם פריד אמר אמש, :האלימות החרדית
גוברת .העסק הזה לא ייגמר בלי רימון שיטיל אחד הצדדים".
משמרות נגד אלימות ההררית יוקמו בקרוב בשכונותיה
של ירושלים .גופים הפועלים נגד כפיה דתית  -מפ"ם ,ךצ,
שינוי ,הליגה נגד הכפיה הדתית ,היהדות הרפורמית ותנועות
• הפוגהבמלחמות היהודים
נוער  -מבקשים להקים משמרות במתכונת של הג"א.
ושלים.
ביר
אלפי
ים
ירושלמ
פוקדים
מאז
יום
יעי
רב
את דוכני שבוע הספר
אלידנון מוסר:
העברי בגן הפעמון בירושלים
זה
לצד
וזה
לראות
ניתן
חרדים
לוניים
וחי
מעיינים בספרים .בירושלים
החשוד ,כי צייר בולט גם המספר
המשטרה
חילוני
נער
עצרה
של
הגדול
'ה הז
מבני־ברק
צאות
הו
המציגות
למכירה
ספרי
השבוע את כתובות הנאצה בבתים ברחוב רבי עקיבא בעיר המבקרים השנה הי א דלילה יחסי ת לשנים קוד מות .בפתח קודש .המוכרים מצי יני ם ,בי תנועת
ובכמה שכונות בתל־אכיב .על הגדרות נמרח צבע שחור :ודתיים על עצומה בעד"שלום ירושלים" ,ל"סו בלנות ,לחיים גן הפעמון מחתימים נערים חילוניים
ביחד תוך כבוד הדדי ובלי אלימות".
י
.דרוס כל דוס .המלחמה ההלה".
)כתב:

תנועת " כך" מאבדת אוהדים.
מפקד שנערך ביוני מתברר שכך
היתה זוכה ב־ 2ח"כים לעומת 4
במרס ו־ד בספטמבר  .1985זה
המימצא העיקרי של מכון המהקר
של "מודיעין אזדהי" בהנהלתו
של ד"ר מיכאל אתגר.

הקיבוצים יוכלו לרשום
את אדמותיהם בטאבו
מאת אהרן שריאל

f/ta.te^*.l»ta

כך מתברר מסקר של "מודיעין אזרתי" שנערך בהודש יוני

המבצע ,שחלקם השתחררו מצה''ל' .את
מבצע הפריצה לטרמינל של שדה התעו-
פה באנטבה עשתה היחידה בפיקודו של
יוני נתניהו ז"ל? .
אתמול נמסר כי אותרו כל הלוחמים
שהיו ב־ 4מטוסי ההרקולס שטסו לאנט-
בה וכן אחרים מזרועות הבטחון' שהיו
מעורבים בתכנון חמבצע.
כל נוסעי המטוס ,לרבות אלה שמת־
גוררים בהו"ל הודיעו כי יבואו למפגש.
לא ברור אם גם אנשי הצוות של ,אייר
םראנס" יגיעו למפגש.

במבצע מיוהד של צה"ל ומשרד
הבטחון אותרו קציניב והיילים שהש•
תתפו בהילוץ נוסעי מטוס ,,אייר
פראנס" באנטבה* מפגש ההטופים
ומשחרריהם ייערך בפארק הירקון
בתל־אביב ,ב" 2ביולי ,לציון עשר
שנים למבצע אנטבה.
במסגרת ההכנות לכינוס היה צורך
לאתר את כל המתכננים והמבצעים של
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בית המשפט המחוזי בירושלים יחליט היום או ביום
ראשון באלו צעדים לנקוט נגד עובדי צוותי הקרקע באל
על ,שיזמו אתמול אסיפת עובדים בשעות העבודה .עקב
בך נגרמו איחודים בהמראות מטוסים וסבל רב ליותר
נז־ 600נוסעים  -בפעם הראשונה מזה כארבע שנים.
בין השעות  8.30ו־ 10.30בבוקר נטשו עוברי הקרקע את
משמרותיהם ליד הדלפקים בנמל התעופה ובהאנגארים .כמה
מאות עובדים באו לאסיפה ושמעו דיווח מנציגיהם בנושא
פריון העבודה והסכמי העבודה .נציגי העוברים טוענים ,כי
קיימו מו"מ עם ההנהלה בנושאים אלו ,אך לפתע לפני ימים
אחדים נאמר להם ,כי יש בידי ההנהלה צו של בית־משפט
האוסר על ההנהלה.לנהל מו"מ בעניו זה.
כבר שנים לא נשמעו בנמל התעופה בן־גוריון תלונות של

נוסעים על שיבושים בטיסות אל על .אתמול זה קרה בשעות
הבוקר ,כאשר טיסות יצאו באיחור ונוסעים לא הגיעו במועד
לטיסות־ההמשך שלהם באירופה.
נרשמו איחורים בהמראות מטוסי אל על לרומא ,ללונ־
דון־ניו־יורק ,למדריד ולציריך .לא רק הנוסעים הופתעו ,אלא
גם הנהלת אל על ,למרות שידוע כי שורר מתח בין נציגי
העובדים להנהלה בנושאים הקשורים להסכם העבודה.
מכיון שהחברה נמצאת בפירוק ,יפנה הבוקר המפרק הזמ-
ני ,עו"ר עמרם בלום ,לבית־המשפט.
דובר אל על מסר ,כי העובדים פעלו ללא אישור ההנהלה
ובניגוד מוחלט להסכם העבודה.
יהושע ביצור מוסר:
ח"כ עוזי לנדאו )ליכוד( ,שכיהן בעבר כמנכ"ל משרד
התחבורה ,ובתקופתו נערכה לפני ארבע שנים השביתה הגדו-
לה באל על ,דרש מהנהלת החברה לפטר מיד ,בהחאם להסכם
העבודה ,את מנהיגי השביתה.

שמיר :אי־אפשר להמשיך
בריסון תקציבי גם בעתיד
מאין עודד שורר

שר החוץ ,יצחק שמיר ,אמד ביום רביעי ,בפגישתו
עם משלחת כלכלית אמריקנית ,כי אינו חושב שאפשר
להמשיך בריסון התקציבי גם להבא.
כך נמסר ל"מעריב" ממקורות המקורבים למשלחת השוהה
בארץ ,בראשותו של תת־שר המרינה אלן וואליס.

המשלהת בה חברים שני הפרופסורים לכלכלה ,הרכרס סטייי
וסטנלי פישר ,נפגשה עם השר שמיר לדיון על המשך הצע-
דים הכלכליים לקראת הרוטציה באוקטובר .הם טענו ,כי יש
להמשיך בריסון התקציבי ולבצע קיצוץ נוסף בתקציב.
מלשכתו של שר החוץ נמסר ,כי השר שמיר לא אמר
שאי־אפשר להמשיך בריסון התקציבי הנוכחי .ל»מעריב" נא-
מר ,כי כנראה היתה אי־הבנה ביו הצדדים.

I

אריה בנדר ,צילם :יצחק אלהרר ,סקופ (80
>?

לשכת רה"מ:
פרס אינו תולה
מאת יוסף צוריאל
ראש הממשלה חש בטוב  -נמסר אתמול
מלשכתו .הוסבר כי על־פי התכנית המקורית,
היה אמור פרס לצאת לביקור בן שמונה ימים
גדדום־אמריקה.
לאחר שהחליט על ביטול הביקור נטל לעצ-
מו כמה ימי מנוחה ,שאותם הוא מבלה בבית
ומחוצה לו ,לסירוגין.

שמיר ייפגש עם
הנשיא מיטראן
מאת יוסף צוריאל
שד החוץ יצחק שמיד יוועד בשבוע הבא
בפאריס עפ נשיא צרפת פדנטואה מיטראן ,ראש
הממשלה ז'אק שיראק ושד החוץ ז'אן ברנרד
דיימונד.
שמיר יהיה נוכח בטקס פתיחת לשכת מסחר ישר־
אל־השוק המשותף .בשהותו בפאריס ייפגש שמיר גם
עם נציגי הקהילה היהודית שם.

אין םינימה היום
בקולנוע היכל
מאת תלמה פרויד
קולנוע היכל בהתה־תקוה יהיה סגור הערב
ולא יוקרנו בו סרטים במחווה של רצון טוב מצד
בעלי הקולנוע והמשטרה.
בערב חג השבועות נאות רב בריר סלומון לערוך
מחווה ולא להפגין מול הקולנוע ועתה ביקש מחווה
מצר החילוניים .המשטרה מקווה כי המהוות ההדדיות
יביאו להרגעת חרוחות.

המו"ל :הוצאת מודיעין בע"מ
»»»^»1
' re.
** *  Jבית דפוס "מעריב" בע"מ
עורך:
סגן עורך:
סגן עורך:
ראש מערכת המוספים:
ראש מערכת החדשות:

עידו דיסנצ'יק
יוגל אליצור
לוי יצחק הירושלמי
יעקב ארז
אברהם תירוש

ירד מועצת המנהלים :עובד בן עמ"י
מנכ"ל :אמיר דודזון
מנכ"ל :שמעון חפץ
עזריאל קרליבן  -מייסד ועורך 1956-1948
אריה דיסגצ'יק  -עורך ראשי 1974-1956
שלום רוזנפלד
"?' ? עורך ראשי 1980-1974שמואל שגיצר
 עורך ראשי 1985-1980© כל הזכויות שמורות ל"מעריב"
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מאה ועוד עשר שנות התיישבות

' יגיימי^ ?
בועז שרעבי *י
^^
שימי 'חבורי י>f a m
?i '^ ^LrV.
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בוא לחגוג איתנו ערב לציון עשור לחידוש הישוב היהודי
בשומרון שיתקיים ביש ה'  ,3/7/86כר סיון תשמ"ו
בשעה  20:30בהלכל התרבות ,בתל־אביב

ניהול מוסיקלי :יהודה קיסר

ההכנסות קוןש לפעולות הועדה הציבורית לגילוי ילדי תימן הנעדדים.

היכל הספורט ,יד;-אליהו ,תל-אביב

י
ימקי 0אייה "3 we' ovג 03י1ן חשמ"ך " 30,פמ  1986כשעיו .20.30
נוטיס>ם-.הפויה ואעוית "הוזן"
וזיפח" ,03-44472s , 1uqn " ,03-248787וניתו הנזשודנו נת־א
נ"קו0ת
נ"מ־נאים"ייושלי,02-22WM 0
 ,C4-W2244נ־'גו»*«"
יחובות)!0M8579ימת־גן  ,72«77נ"יזיתנו'' נת־> ,t urn 0נ"גייייאיף'
חיליו  ,usilsמיקומו"  ,WIIM mpirnmנ''למווס"
ב"אנווי 0ו»ו "1נאו־שבע  tנ1ז ,057-7ניא*  yvnמל
חוויות
חפגולוו ,נ»0ריי אנויוו "מלימון»•' 0ואל
מתיי"ייייקיית אינו  ,MO»Mנ"'זיותי יוי"נוחייח)0נ ,04-«20נ"םמא" נימיח
 ,OSJ.JOHSנ"יומימ" וזרגליוו ,0SMJI14
גוית ,יקגעמ ,ימח .וףימוז ,תלימיוד ,אליכץ "win rorvgro ,אויקלוי * - .0S1-2757משויי  momווקמייוו»ו• ואו« חעיו,
 ,נית־יוו ,vwrmn ,יחיד? קויוויעסיוו ואווי.
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בתכנית :ברכת נשיא המדינה ,מרחייכו סרצוג •חזיון אור קולי "מזמור לעשור" • נעמי שמר
ג; י
בתכניתה • חבורות זמה•מנחה :מרדכי פרימן
י
ו ת"א
כרטיסים :משדד כרטיסים הדח ,רח' אבן גבירול ,90ו:'7א? ,זסט?./ח)'.אבן גביוול .53
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