
ההס במהדקת בייחוד לאחרונה, שהתרבו
הבחירות. כמערכת פעילות מכל ברה,

 תהנה היא מההשקעה, 50* רק משקיעה
הרווחים. מן 80מ־*

ה ש ש - פ״גין גוי א ר שבון מיהם ב הח אי־ רו

רס ל״בו■ מה אוי  הטדדו
ת דצרב■ רו חי ב

 על דיין משד■ שר־הביטחון של האחרונות הכרזותיו
 ללבות נועדו המילחמה, לחידוש הצפויות הסכנות
 לצרכיו במדינה האווירה את ולחמם מילחמה אווירת

 על והקרב הבחירות ערב האישיים הפוליטיים
השילטון.

 רק בי לעובדה מודע שדיין נראה
 סיכוייו יגברו מילחמה ערב של באווירה
עמ לעצמו מבין והוא השילטון על כמאבק

זה. לצורך מיקוח דת
 מאחורי המסתתרת הכוונה את שתפס הראשון

 אבא שר־החוץ הוא דיין של המלחמתיות הצהרותיו
 כל רואה אינו כי הכריז, לחו״ל יציאתו שערב אבן,
באיזור. מחודשת להתלקחות סימן

ת דו ג תנ ת ה ר ב גו
״ ס י ל ר ו ג ו י ד

ההתנג והולכת גוברת העבודה מיפלגת בחוגי
 לאחרונה שהצטרפו ״הגנרלים״ של להכללתם דות

 לכנסת. המערך ברשימת ריאליים במקומות למיפלגד,
 רבין ליצחק המיועדים למקומות בעיקר היא הכוונה

 בר־ חיים עם יחד יהיו ההצעה שלפי יריב, ולאהרון
מהחטי אחת לאף שייך יהיה שלא אחד בגוש לב

המיפלגה. את המרכיבות בות
 מדברים בכר ביום

אכ על בגלוי בהעבודה
הפולי מפעילותו זבה
 כ- כר־לב חיים של טית

כ המיפלגה. מיסגרת
להת עומדת זה הקשר
 מלוכדת קבוצה ארגן

 בטוח מקום הבטחת נגד
 אהרון (מיל.) לאלוף?
 הקבוצה חברי יריב.

מההמ בגלוי מסתייגים
לגול כר-לב שנתן לצה
 יריב של שילובו על דה

הפו כמישור כפעילות
ליטי.

 עוד צפויות זה נושא סביב
הר בעת מעטות לא סערות

 המערך מועמדי רשימת כבת
לכנסת.

ש לאומני אירגון חד
על* השבוע הוקם חדש לאומני אירגון

 מכרית• העולה העסקן פייגין, גרישא ידי
הממ הרשימה מפורשי ושניים המועצות,

גולדשטיין. ומיכאל פרידמן יאיר לכתית,
 תיבות (ראשי אח־עלה השם את הנושא האירגון

 מתיימר היהודי) לעם ערובה חזקה ארץ־ישראל של
הע העדתי, הפער צימצום כמו מטרות למען לפעול

 נחשלות. שיכבות וקידום הציונית התודעה מקת
ההס מזכ׳׳ל עם השבוע נפגשו כבר ופרידמן פייגין

 בהקמת סיוע להם שהציע בן־אהרון יצחק תדרות
 ״קלוט ההסתדרותי, המיבצע במיסגרת מועדונים

עמי״. את
 כי חשדות, מעוררת האירגון הקמת

 מתכוונים הסוציאלית הפעילות מאחורי
 פוליטי לגוף תשתית להכין האירגון יוזמי
חדש.

ת לו ק ת ה  מיוחדו
ה ר ב ח ״ אל״ ל שר לי

 יוודעו באשר תפרוץ ציבורית שערוריה
 ״יהודה״ למלון הממשלה שנתנה ההטבות

 לישראל״ ״החברה על-ידי כירושלים הנבנה
פרטיים. ומשקיעים
 מישרד־ כי מגלים המלון של פנימיים מיסמכים

הב הוצאות את המשקיעים במקום ישלם התיירות
האפ ניתנת זר למשקיע פיחות. מפני השקעתם טחת

תש תמורת פיחות נגד השקעתו את לבטח שרות
 יובל. הביטוח לחברת לשנה פרמיה 40/0 של לום

הממ על־ידי הביטוח ישולם יהודה, מלון של במקרה
המלו בשטח תקדים ללא הטבה שהוא דבר שלה,
 אף ידרשו אחרים מלונות כי לוודאי קרוב נאות.

זו. הטבה הם
 הבכיר השותף בי גם מגלים המיסמכים

המש את מקפח לישראל״, ״החברה כמלון,
לישראל״ ״החכרה בעוד הקטנים: קיעים

יחסים
ם עכורי
במנגנון
ת ג ל ב מ

ה ד בו ע ה
הבחי שמטה לוודאי קרוב

 לא העבודה מיפלגת של רות
 וכי המיפלגה בבית ישכון
 בין מוחלטת הפרדה תהיה

 המיפלגה של הקבע מנגנון
 הבחירות. מטה עובדי לבין
עכו יחסים של רקע על זאת
 מטה מאנשי כמה בין רים

המנגנון. אנשי לבין הבחירות
 לנטרל היא הכוונה

המנגנון, עובדי את

ת רו ב ח ת ב תיו ל ש מ מ ה
 לתת פומבית התחייב ספיר פנחס שר־האוצר
החב של רואי־החשבון רשימת את לרואי־החשבון

עו בשעתו מקבלים. שהם והשכר הממשלתיות רות
 רואי־חשבון של קטן מיספר כי הגילויים סערה ררו

 שכר מקבל הממשלתיות, החברות מרבית את. המשרת
החב־ רשות הודיעה שפרץ, הוויכוח בעקבות גבוה.

ת ש ר איגלטון ב
...............

שראל״תי ■
 עלולה ישראלית איגלטון פרשת
 בעקבות הקרובים, בחודשים להתחולל
 אחד כי לאחרונה, המופצות הלחישות
העבו מיפלגת של הכבירים מעסקניה

 בשעתו קיבל חשובה, עמדה התופס דה,
פסיכיאטרי. טיפול

 הדמוקרטי הסנאטור של מינויו בוטל כזכור
 אר־ נשיא סגן לתפקיד כמועמד איגלטון תומאס

טי סידרת קיבל כי שהתברר אחרי צות־הברית
ועייפות. דיכאון מצבי בעקבות פסיכיאטרים, פולים

 האישיות כלפי דומות טענות מעלים עתה
 טענות מקור אם לדעת אין הבכירה. המיפלגתית

שאו ההסתדרותית, קופת־חולים ברופאי הוא אלה
 באנשי או נגדם, מכבר לא התייצבה אישיות תה

 זה בתירוץ להשתמש הרוצים המיפלגה צמרת
האיש. על בעתיד נוספים תפקידים הטלת למנוע

 מכל מכחישים האיש של מקורביו
פסיכיאטרי. טיפול אי־פעם עכר כי ובל

 רואי־החשבון לגבי תנהיג כי הממשלתיות, רות
עורכי־דין: על החל נוהג אותו

 רואה-חשבון להחליף תחוייב חכרה בל
 אחד לרואה־חשכון יותר ולא שנים, במה בל

 אחת. ממשלתית מהכרה יותר למען לעבוד
 של העילית בשיבבת לפגוע עמדו אלו צעדים
־...................•ואיי ----------־־־ ......... ־  ההכרות מן רווחיה שעיקר רואי-החשבון

קש בזכות מקבלים הם אותן הממשלתיות,
 לעכב שביכולתם בל עשו הם טובים. רים
כבך. והצליחו הביצוע את

 שר־ עם רואי־חשבון כנם התקיים שעבר בשבוע
 מחוז יו״ר שהיה ורקר, יעקב רואה־החשבון האוצר.

 לשר־האו־ שאלות שלח רואי־החשבון, של תל־אביב
 הנשיאות אולם הממשלתיות, החברות בעניין צר

למיק רשות ללא ניגש ורקר השאלות. את גנזה
 ספיר שר־האוצר. לפני הנושא את העלה רופון,
 של הסודית הרשימה את ישלח כי בפומבי הודיע

הכנס. למשתתפי רואי־החשבון

 צעירים זוגות
פיקטיביים

 העומדים בזוגות עוד יכיר לא מישרד־השיכון
באמ לשיכון הרשמה לצורך צעירים כזוגות להינשא

 בכמה כבר הונהגה זו חדשה מדיניות המישרד. צעות
 שזוגות מקרים שהיו שהתברר אחרי בארץ, מקומות
 להיכלל כדי לנשואין פיקטיביים רישומים נרשמו

צעירים. לזוגות לשיכון הזכאים ברשימת
זו רק הזכאים כרשימת יבללו מעתה

העומ זוגות נשואין. תעודת שיביאו גות
 אחרי רק הזכאות לתור יכנסו להינשא דים

נשואיהם.

ה ר ט ש מ ת ה לוננ ת  מ
בתי״יהחולים על

 חריפה כתלונה פנתה ישראל מישטרת
 שכתי-החו־ על מישרד-הבריאות הנהלת אל

מקפי אינם והעירוניים הממשלתיים לים
 ל■ לדווח אותם המחייכת ההוראה על דים

 פצוע אליהם שמובא מקרה בכל מישטרה
בהרעלה. שנפגע אדם או מאלימות כתוצאה

בחו למישטרה נגרמו זה דיווח מאי כתוצאה
 מקרי-פשע בחקירת רבות תקלות האחרונים דשים

 נמנעים ונישנות החוזרות ההוראות למרות שונים.
 פצועי־אלי־ על למישטרה לדווח הרופאים מרבית

לדווח. שלא אותם מבקשים הפצועים אם מות,
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