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 יישאר בקור
החמישית בקומה

 אהרן ההסתדרות מזכיר בין הסמוי המאבק יחריף
 ירוחם מיקצועיים לאיגודים המחלקה ראש לבין בקר,
משל.

 העליונה, על בקר של ידו תהיה זה במאבק כי נראה
 בתפקידו לכהן ימשיך שהוא סופית כ־מעם הובטח ואף
הבאות. הברירות אחרי גם

כ עוד מעוניין שאינו יצהיר עצמו הוא
 צמרת של להפצרות ייענה אכל תפקיד.

הח שכקומה כהדרו להישאר בדי מע״י
הפועל. הוועד של מישית

*■יונע■*•■■■•*—■דאגה

אשכול לבריאות
 שוכ חלה אשכול לוי ראש-הממשלה

ריאו כשתי - כפולה כדלקת־ריאות
 ל־ חששות המעוררת בצורה - תיו

סיכובים.
 אשבול לוי התמוטט שעבר בשבוע

ש רופאיו בלישבתו. עבודה כשעת
 כהדרו אותו השאירו למקום הוזעקו

 את עזבו לישבתו עובדי שבל עד
 כיסא על אותו נשאו ואז המשרדים

החוצה.
 שלוי השנה השנייה הפעם זוהי
זו. ממחלה סוכל אשכול

 הצבאי המימשל בנה
למפלגה והאתנו

 רשיון שנים כחמש לפני שקיבלה יש־אל, אגודת
 המשכת למען בכנסת סיעתה הצבעת תמורת לבנק

 שלה הזעיר לחלק קונה עתה מחפשת הצבאי, המימשל
בבנק.

מש כעזרת הבנק את שהקימה המפלגה,
 כזכות - בחלקה קיבלה גדולים, קיעים

 מהון־המניות. אחדים אחתים - הרשיון
לי מיליוני שוות אלה טוב*ת־הנאה שתי
 קונה. להן יימצא שבקרוב ובנראה רות,

 יוכל הדתית למפלגה ששולם שהאתנן כף
פשוט. כספי בריווח להסתכם

 בהו־צידוו
? המענה יקבל לא

 קרוב־ תקבל, לא החופשי המרכז סיעת
 לירות אלף 120 בסך המענק את לוודאי,
 הצטרפותו עם נוסף, כ׳/ח עכור לה המגיע

אליה. בהן־צידון שלמה ח^ב של
 הצ' כי למסקנה הגיעה בכנסת המערך שסיעת אחרי
 בעיקר נעשתה החופשי למרכז כהךצידון של סרפותו

 לא זו, לסיעה הבחירות למלחמת המענק את להגדיל כדי
המענק. קבלת את עבורו יאשרו

 יזהר ח״כ של התקדים על זה במיקרה יסתמך המערך
 קבלת על ויתרה אשר העבודה למפלגת שהצטרף הררי,

 הכנסת תאשר פרוצדוראלית מבחינה עבורו. המענק
 כהן׳ של הצטרפותו לפני שהוגשה החוק הצעת את

 המצב את והמבטיחה החופשי, המרכז לכיעת צידון
אז. קיים שהיה

 את להחזיר תציב
החולה אגם
 עתה נדונה כישראל המים מתכנני כקרב

 השמח את ולהסיר לשוב הצעה ברצינות
שיש כדי מים, לאגם החולה של המיובש

ה המים למערכת אלטרנטיבי ,מאג־ מש
ארצית.

 המליחות שאחוז הכינרת, זה בתפקיד משמשת כיום
 סכומי־ענק מושקעים זה מפגם כתוצאה גדל. במימיה
 אל אחרים ממקורות המוזרמים במים מימיה בנוהילת
הארצי. המוביל
 טוענים לקדמותו, החולה אגם יוהזר אם
 חוזרות הוצאות הדכר יחסיר מומחים, במה

המיו השטח של הניקוז מערבת לאחזקת
כמו המוזרמים המים מחיר את יוזיל בש,
החולה״ של,,חוות חיסולה את ויאפשר ביל

 ומעוג■ נמל כה רואים הממשלה שמשרדי
בחיסולה. יינים

 הסביבה יישובי הם לתוכנית העיקריים המתנגדים
 שטחיהם, להרחבת הדשנה הכבול קרקע את הרוצים
 גם כתחליף. להם שיוצעו הגולן רמת שטחי במקום
 שהיד, המיפעל, לחיסול מתנגדים הקיימת הקרן עובדי

הקק״ל. של יוקרה מיפעל בשעתו

 בהליכים הקלות
במס־הכנסה

 ציבור לגבי הליכים ופישוט הקלות שורת
 כמס-ההכנסה וזיכויים לניכויים הזכאים

 של המלצותיה בעיקבות כקרוב, יונהגו
אישו ולמתן נוהלים לבחינת ועדת-מישלוב

וזיכויים. רים
 עליו הזכאים, מציבור למנוע היא ההקלות מטרת

 וחיילים נוער־עובד־ולומד, סטודנטים, נכים, נימנים
ול מם־ההכנסה, במישרדי אישית להופיע משוחררים,

בתורים. ארוכות שעות שם המתין
 בפני פינקס־הנכה הצגת תהודה החדש, ההסדר על־פי
 מצה״ל ותעודת־שיחרור מתאים, לניכוי אסמכתא המעביד

 נוער־ שנת־הכספים. באמצע שהשתחררו חיילים לגבי
 בו המוסד יצטרך בו מיוחד, טופס ימלא עובד־ולומד

 חוזר ובדואר ,לימודי,-שכר־ו גובה את לאשר לומד הוא
 סטודנטים זיכוי. או לניכוי הדרוש האישור יתקבל
 אגודת־הסטו־ במישרדי הניכוי בקשת טופס את ימלאו
 אגודת־הסטו־ בין יתנהל התהליך המשך כאשר דנטים,
מם־ההכנסה. יבין דנטים

 הטלפונים צנרת
ללווייה — הארצית

 לבין חימר ההסתדרותית החברה בין מר מאבק צפוי
דואר־ישראל. של הטלפון שירותי הנהלת

 כימים קבעה הדואר של פנימית ועדה
שמ התת-קרקעית הבטון. צנרת בי אלה

עו אינה ההסתדרותית החכרה לה ספקת
ה חדירת אטימות. מבחינת לדרישות נה

 עוכרים כהם התת־קרקעיים לצינורות מים
הסי אחת היא הבינעירוניים הטלפון ככלי
כחורף. טלפונים לניתוקי כות

 בהדרגה לעבור להחלטה הגיעו הטלפון כשיריתי
 ההסתדרותי המיפעל אולם פלאסטית. בצנרת לשימוש

 סוג ליצור מציע ואף ההחלטה לשינוי לחצים מפעיל
 לייצור הציוד רכישת את מתנה חימר צינורות. של חדש

 לקנות משרד־הדואר מצד בהתחייבות החדשים הצינורות
 של בסכומים הוא המדובר תוצרתה. את שנים במשך

 כזאת להתחייבות מסרב הדואר משרד ל׳׳י. מיליוני
חימר. עם הכושל העבר נסיון לאור

 בדגוריוו
לבד ירוץ
 בכל יופיע בן־גוריון שדויד הסיכויים, כל קיימים

 זהו רפ*י. השם את שתישא נפרדת, 'רשימה בראש זאת
 מחוך ומקורביו עצמו בן־גוריון הגיעו אליו הסיכום
פשוט: חשבון
 רשימה ויקים מע״י את יעזוב דיין שמשה טעם אין

 ביג׳י אוהדי אותם כל את לקלוט יש מאידך נפרדת.
המערך. בשביל להצביע ירצו שלא ומתנגדי־מע״י
 מקורביו, חישובי לפי תזכה, כיג׳י רשימת

 דיין יחליטו אם מנדטים. כאדכעה-חמישה
 הבחירות, אחרי מהמערך לפרוש ואנשיו

מנ יהיו המפלגה, כתוך פוטש לכונן או
ביותר. חשוכה תוספת-כוח אלה דטים

 צעירים יותר
הזקנים לרשימת

 לרשימתם לשוזת מאמצים יעשו מצידם, המערך, זקני
הנא אנשים הצעירים בין לכלול מבלי צעירה, תדמית

לדיין. מנים
 :בצמרת המתגבשת עקרונית החלטה
 כחלק בטוחים, מקומות 15 לפחות .להקצות
 ״צעירים״ למועמדים הרשימה, של הראשון

אנ יהיו שכהם ,50 לגיל מתחת כלומר —
האפשר. ככל רכים חופשיים מקצועות שי

 הקטן במכתש השבוע שנתפסו פלסטין לשיחרור העממית החזית סחבלני שנייםהשבווו תמונת
 חייל נראה בתמונה צה״ל. יחידת אחריהם שערכה ממושך מירדף אחרי שבנגב,

 שהת־ הקרב בעת בפניו שנפצע חברן, כאשר החולייה, נשי סא אחד את מים ג׳ריקן מתוך משקה לישראל הג:ח צבא
בקרב. נהרגו איש, שמונה שמנתה החולייה, מאנשי שניים ראש. רכון לידו יושב צה״ל, יחידת לבין החבלנים בין נחל


