
 להובילו הצליחו לא אפילו השוטרים
 בדרך. מידיהם ברח הוא לתחנת־המשטרה.

 רק אבל לכלא, שהוכנס עד חדשים עברו
 נתפס בשלישית, אז ברח הוא שנה. לחצי

 שהוצב משטרתי במארב שעות שלוש כעבור
תל־אביב. ליד

 נחל- קיבוץ מחברי שניים כשיצאו השבוע,
השט את לסקור עזה, רצועת שבגבול עוז
המסתו בדמות הבחינו מים, המוצפים חים

 עצמו הציג האיש הגבול. בקירבת בבת
 טרמפ. ביקש שכן, קיבוץ כחבר בפניהם

 לזה מנוגד לכיוזן השניים אותו כשהסיעו
ל קשה בורח. והחל מהג׳יפ קפץ שביקש,

 ל- ולהביאו אותו לתפוס הצליחו אין הבין
תחנת־המשטרה.

 ברח האם לישראלי פרקש הגיע כיצד
 על נשלח שמא או המצרים, מידי שוב
ינסו כך על לישראל? ריגול בשליחות ידם

פרקש נחמן
1 לעזה לן

 לעשות יצליחו אם תשובה. למצוא חוקריו
שוב. יברח בטרם זאת

ת1מפלג
לחתונה ^*מתכוננים

 לאחרונה דומות ואחדות־העבודה מפא״י
 ברור חתונה. בפני העומדות משפחות לשתי
 דברים יש אבל תיערך, שהחופה לגמרי

אז. עד להכין רבים כה
 החלטה כך על להתקבל חייבת ראשית,

 שזומנה מפא״י, ועידת תעשה זאת רשמית.
 בעד להצביע צריכה ואשר הבא, לחודש

 לוי אחדות־העבודה. עם המערך נגד או
מתנג על להתגבר יצליח כי מניח אשכול

 החלו ונאמניו הוא במשפחתו. המערך די
המפלגה, סניפי של יסודית בפעולת־סריקה

 שליט יש שכיום החברים את לשכנע כדי
אשכול. לוי — בלבד אחד

 אשכול ביקש מלאכתו, על להקל כדי
 של החלטה בצורת שי, מאחדות־העבודה

 על־ידי הובטח השי המערך, בעד מוסדותיה
 יתכנס כאשר אלון. ויגאל גלילי ישראל

 כמעט אין הקרובים, בימים מרכז־המפלגה
 אחדור,־העבודה כי החלטה, שתתקבל ספק
במערך. רוצה

 שימחת על להעיב העלול היחיד הנושא
לבון. פינחס של מעמדו הוא הכלולות

 להתנות אין כי אומר, גמרו המחותנים שני
 עד לבון. של בצירופו המערך הקמת את

והצהי אחדות־העבודה חזרה קצר זמן לפני
 תלך לא היסוד, מן אנשי בלי כי רה,

אישית. לבון את הזכירה היא למערך.
 עלול לבון של צירופו כי לה, משנתברר

ל חתרה במפא״י, מיותרים קשיים לעורר
 שונים פעילים צירוף פתרון־פשרה: קראת

ל ראש־הקבוצה. לא אך היסוד, מן של
 שיחות אחדות־העבודד, ניהלה אף זה צורך

 מאמינה והיא לבון, של ממקורביו כמה עם
יצא לבל עליו להשפיע יצליחו אלה כי

 אליו. יצורף לא אם המערך נגד חוצץ
 להימנע אותו שאילצה לבון, של מחלתו

 אף עשוייה פוליטית, מפעילות לאחרונה
הצדדים. שני בידי לסייע היא

המחייבים, כנגד לאיחוד. - ממערך
ה שוללי נם במפא״י לפעול חדלו לא

 דיין משה עמד הפעילות במרכז שידוך.
 את המשגר קרבי מטה מעין הפך שביתו
הקנ גם אולם הארץ. חלקי לכל שליחיו

 מאמינים אינם זו קבוצה חברי שבין אים
 מחברי אחוזים 35־30מ־ יותר שיגייסו
המערך. נגד הוועידה,

ה בוועדה שליטה מובטחת אשכול ללוי
 הנשיאות גם הועידה. את שתנהל מתמדת,
 ישעיהו וישראל נמיר מרדכי — נקבעה
 ברור לא אשר נצר, ודבורה אשכול) (אנשי
תתייצב. מי של לצידו עדיין
ה שתי ראשי עורכים כאשר כן, על

ה כי להם ברור החשבון, את משפחות
 — אחד צד שלפחות אלא תתקיים. חתונה

 הרבה הדוק לקשר מקווה — אחדות־העבודה
קואליציונית. שותפות סתם מאשר יותר

 זו: מפלגה מראשי אחד השבוע הסביר
 אשכול ייפגע שנתיים שבעוד חלילה, ״נניח,

 מפא״י? בראש אז יעמוד מי בתאונת־דרכים.
 יחזיק ארן הכושר. בשיא אינה כבר גולדה
 לא אבן אבא קאדנציה. עוד אולי מעמד
 ברירה תהיה לא המנהיגות. בכתר יזכה

 או דיין למשה אותו למסור אלא למפא״י
פרם״. לשמעון

 אותם מתכוונים זו, אפשרות למנוע כדי
 ממערך — הלאה מיד לצעוד מנהיגים
 הסביר המפלגות. שתי של מלא לאיחוד

 כך להתלבש חייבים ״אנחנו מנהיג: אותו
למנהיגות.״ דור־המשך שנהווה מפא״י, על

 האמיתית הסיבה דבר, של בסופו זוהי,
 במערך. בן־גוריון צעירי נלחמים מדוע

 או זה לסעיף מתנגדים שהם מפני לא
 שהנהגת חשש מתוך אלא בהסכם, אחר

ה מן רגליהם את תדחק אחדות־העבודה
הירושה. את מהם ותגזול צמרת

בית
הסכר

לעתונאות
ם יחלו בפברואר ו5ב־ מודי  במחזור הלי

לעתמאות*. הספר ״בית של הראשון

מודים מו הלי ת יתקיי ר סג מ  בן קורס ב
ם ששה שי מסרתו חד ת ש ת שרה ל הכ

וביטוח
לביטוח ■בה שעה בד לא

בשבוע שישי, ליום נקבעה השין שעת
 חברות־הביטוח של הישראלי האיגוד זה.

ה נגד גלויה למלחמה אז לצאת החלים
את התנגדותה, למרות ולהעלות, ממשלה,

 30כ־ של בשיעור כלי־הרכב ביטוח תעריף
 חברת־ביטוח תמצא אם ספק אולם אחוזים.
 מלחמתן את לבטח מוכנה שתהיה כלשהי

חברות־הביטוח. של
ה הגדולה, ההסתדרותית חברת־הביטוח

 מכלל אחוז 40כ־ בידיה המרכזת סנה
 לא כי הבהירה כבר בארץ, הרכב ביטוחי

ב השניה הברת־הביטוח גם לקרב. תצא
 בכוונתה אין כי רמזה מגדל, בארץ, גודלה

אחרות סיבות היו לה בממשלה. להילחם
 18 במחזורה תופס כלי־הרכב ביטוח —

בלבד. אחוז
 85 מבין אחרות, רבות חברות גם

 מהן 57( בישראל הפועלות חברות־הביטוח
 יודעות הן לקרב. לצאת מהססות זרות),

 המפקח מצד לסאנקציות צפויות הן כי
 פיקר, יעקב האוצר, במשרד הביטוח על

 מחברות־ביטוח. רשיונות לשלול הרשאי
 יכול לא ומגובש, מאוחד הענף היה אילו
ש מבלי אחת, חברה להעניש פיקר היה

 אך עמה. הזדהות יפגינו החברות שאר
 חברת־ מנהל שום יכול לא הקיים, במצב
 הוא, זה יהיה לא כי בטוח, להיות ביטוח
 ינקפו שחבריו מבלי לעזאזל השעיר שיהיה
למענו. אצבע

 צעד לגבי העיקרי, המרתיע הגורם אולם
באפש טמון חברות־הביטוח, מצד קיצוני
 אם הממשלה. של התקפת־הנגד רויות
 תעריפי את חברות־הביטוח יעלו אמנם

 חברת' אליהן תצטרף לא ביטוח־הרכב,
שהוק זו, חברה יובל. הממשלתית הביטוח

 היום מבטחת כבר שנים, שלוש לפני מה
 החברות רכב ואת הממשלתי הרכב כל את

 להתחיל היא תוכל שעה בכל הממשלתיות.
 הפרטיות והחברות הפרטי הרכב את ולבטח
לקוחותיהן. את יפסידו
 ביני ועדה עוסקת שנה מזה מזאת. יותר

 היועץ־המשפטי של בראשותו מישרדית,
 שביטוח האפשרות בחקירת בן־זאב, משה

 המוסד באמצעות ייעשה בישראל כלי־הרכב
 על החלטה תתקבל אם גם לביטוח־לאומי.

 תוגשם, שהיא עד מספר שנים יעברו כך
 אולם מיוחדת*. בחקיקה כרוך שהדבר כיוון

)20 בעמוד (המשך

 המוסד־לביטוח־לאומי את להבסיח כדי .
 חוקים לחוקק צורך יהיה הפסדים, מפני

 סכומי גובה על תקרות שיקבעו מיוחדים
 מתאונות כתוצאה לקבל שניתן הפיצויים

דרכים.

ת עיונית שי ע ומע ת. במקצו או העתונ
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ת, ה תורת העתונאו ב תי ת. הכ אי  מבנה העתונ
ת, החקירה דרכי ודפוס, עימוד העתוו, אי  העתונ
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 נמנים הספר בבית והמרצים המורים צוות על
אים אוניברסיסה. מן ומרצים בכירים עתונ ה
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 תל־אביב, קפלן, רחוב כרית״, כני ״כית בית־הספר במשרדי

בערב. 7 עד אחה״ג 4 השעות כין יום יום ,222830 טלפץ

״דחף*

13 1427 הזה העולם


