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ת חלו תנ קדו□ ה
תורד

 התנחלות של הורדתה מועד וקרב הולך
קדום.

 אומנם סירב השבוע שנערכה הממשלה בישיבת
 להוריד גלויות להתחייב רבץ יצחק ראש־הממשלה

 ונמנע גוש־אמונים של חוקית הבלתי ההיאחזות את
 כך. על ההחלטה תתקבל בו המועד את לציין גם

 ראש־־הממשלה של מקורביו כין אולם
 לפעול מתכנן רכין כי השמועה עברה

 מקדום אמונים גוש אנשי להורדת
 הכנסת. פגרת כתקופת

 לפעול ראש־הממשלה את הממריצות הסיבות, אחת
 התמיכה על בגילויים קשורה קדום, לסילוק בהקדם
 שר־הביטחון שמעניק והמוסווית הגלויה
להתנחלות. פרם שמעון
 לפני קדום תסולק לא אם בי חושש רכין

פרס — ---------------------------  עלול הבחירות, מילחמת שתחל
 נגדו, למאכק כקלת כקדום להשתמש

 ההתנחלות תומכי את סביבו ללבד כמטרה
יחד. גם והימין המערך כקרב

הדוק שיחוף־פעולה
ס בין ר אבן פ ד

 לתפקיד מועמדותו את להציג עשוי אבן אבא
 בהצבעה העבודה, מיפלגת מטעם ראש־ד,ממשלה

 שתיערך זה לתפקיד המיפלגה מועמד בחירת על
המיפלגה. במרכז

 סיכוי שום לו אין כי יודע שאכן למרות
חברי כקרכ קולות ברוב לזכות ריאלי

 רכין יצחק של מועמדותם מול המרכז,
 התפקיד, על שיתמודדו פרס, ושמעון

 טאקטי במהלך זה כצעד לנקוט עשוי הוא
 רכין של בחירתו כסיכויי לחכל שנועד

 פרס. של בחירתו את ולהבטיח
 המתהדקים מהמגעים המסתמנים הצעדים אחד זהו

 אבן עשוי ההערכה פי על ואבן. פרס בין והולכים
 שרובם המרכז, חברי מקולות 10בכ־£> לזכות
 עלול זה שיעור בעבר. רבץ של תומכיו מקרב יבואו

 פרם. לטובת הכף את להטות
 אבן תקף בו האחרון, השישי ביום שפירסם במאמר
 דאג הוא ממשלתו, חברי ואת רביו אח חריפות
 שר־הביטחץ את מהכלל, יוצאת כתופעה לשבח,
פרם. שמעץ

ספרדיים קצינים
רשימה יחמי□

 המתמודדות הרשימות בנוף שינוי
 אם להיווצר עשוי לכנסת בבחירות
 מאחד עתה הנרקמת תוכנית תתממש

 צבאית־ רשימה להקמת רי־הקלעים
 עדות־המיזרח. כני של עדתית

 רובה שתורכב כרשימה הוא המדובר
 מצה״ל, משוחררים מקצינים בבולה
 ביניהם כיותר הגבוה הדרגה שבעל

 (מיל.), אלוף־מישנה כדרגת הוא
 פעולה יהיה שלה המשותף ושהמכנה
 יש יוזמיה לדעת הפער. לצימצום

 לרשימה מאשר סיכויים יותר לה
 עסקנים. של עדתית

 הוא החדשה הרשימה מיוזמי אחד
 שהפך לוי, אורי (מיל.) הצנחנים סרן

כ מוכרת לדמות האחרונות כשנים
החכרה. של שונים תחומים

שת צפניה גלילי פרי
אישי רקע על

 ישראל השר-ללא-תיק, בי הנמנע מן לא
 כשר מתפקידו לפרוש יבחר גלילי,

 הקדנציה תום לפני עוד בממשלה
הנוכחית. הממשלה של

 במישפזזתו אישץת בבעיות קשורה לכך הסיבה
 לאחרונה התווספה קודמות, אישיות לבעיות גלילי. של

 לארצות־הברית, נען, קיבוץ חבר בנו, של נסיעתו
שלו. חינוכי כישלון בה רואה שגלילי

□ידיות ב ו הס ביטול
ק פ ס ב

 תוכניתו את לאשר שלא עשויה הממשלה
 שארית את לבטל שר־האוצר של

 למצרבי-מזון עדיין הניתנות הסובסידיות
 להתייקרות לגרום העלול דבר חיוניים,
2 של כשיעור 5  אלה. מיצרבים במחירי 1

 נגד להפגין במטרה ועדי־העובדים של ההתארגנות
 של הנמרצת התייצבותו וכן זאת נוספת התייקרות

 זו תוכניתו נגד משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
 שר־האוצר את להשאיר עלולים רבינוביץ, של

 הסובסידיות. את לבטל במגמתו מזהירה בבדידות
 העובדים, תמיכת של נוסף מאיבוד החושש משל.
 מחיר. בכל לתוכנית להתנגד בהחלטתו נחוש

 את כינה שבה רבינוביץ, על האחרונה התקפתו
 התפרשה ״מחדל״, בתואר מוסף מס־ערך הנהגת

 השניים. בין גלוייה אישית מילחמה כהכרזת
 ראש* כי טוענים ראש־הממשלה כהוגי גם

 עוד רואים אינם ושר-האוצר הממשלה
והאוצר. המשק מצב את כעין עין

ה רג רוג נוספת ד לדי
המדינה עובד■

 דרגה הוספת בדבר ממשלה החלטת צפוייה בקרוב
 דבר עובדי־המדינה, לדירוג נוספת ממשלתית

 מעובדי־המדינה לחלק משכורת תוספת שיאפשר
ברפורמה. לפגוע מבלי

 כקרב כיותר הכבירה שהדרגה כעוד
 כ׳, דרגה היא כיום עוכדי־המדינה

 הוספת על להחליט הממשלה עומדת
כ״א. דרגה

 לפתור זו החלטה בעזרת הממשלה תנסה השאר בין
 תוספת שבמקום הייחודים, העובדים בעיות את

בדרגה. העלאה יקבלו ייחודית,

הורעה הוציא החייב
לעיתונות פרטית

 נוף עקיבא הליכוד ח״כ של תמוהה התנהגות
 לבין בינו היחסים להתחדדות לגרום עשוייה

 בוועדת חבר הוא נוף תמיר. יוסף סיעתו, ח״כ
 ח״כ הוא שלה שיושב־הראש ביקורת־המדינה,

תמיר. יוסף
 הוועדה של האחרונים הדיונים כתום

 התעשייה־ לגכי מבקר־המדינה מימצאי על
 המקובל מהנוהג נוף חרג האווירית,

 עצמו, משל הודעה-לעיתונות ופירסס
 היו״ר. שהוציא להודעה־לעיתונות כנוסף

 נוף, של הסיכום את פירסם אחד עיתון רק
 העיתונים ששאר בעוד אי־דיוקים, הרבה שכלל

 להינזף עלול נוף תמיר. של ההודעה את פירסמו
 סמכותו תחת בחתירה שנראה מה על סיעתו, בידי

הוועדה. יושב־ראש של

יישפט ־״מינן
העליון בבית־הדין

המישפט כתולדות הראשונה כפעם
מחדש העליון כית־המישפט ידון כמדינה,

ה כיו .............................. ־— החיים. כין עוד שאינו נאשם של בתיקו
 מישפטי תקדים קבע אגרנט שמעץ העליון השופט

 דרור עורך־הדין של בקשתו את קיבל כאשר זה
 שמונה לפני שניתן בפסק־הדין מחדש לדץ מקרין

 הורשע בו נגר, יפת של במישפטו חודשים
גנוב. רכוש באחזקת

 שאטה בכלא שבועות מיספר לפני נרצח נגר יפת
 בית־דין של פסק־דץ בעקבות )2028 הזה (העולם
 בעיקבות הכלא. כותלי בתוך העולם־התחתון של מייוחד
 .כמה להשעות בתי־הסוהר נציבות עומדת הירצחו

 היה כי בטענה מתפקידם, שאטה בכלא מהסוהרים
 זאת ולמרות נגר נגד גזר־הדין על מידע להם

ביצועו. את למנוע כדי דבר עשו לא
 עומדיםנגר יפת של מישפחתו כני

להגישמיליו ני
 מיליון שני של כסכום תכיעת-נזיקין

 בתי-הסוהר, ונציבות המדינה נגד לירות
כנם. של במותו אשמים רואים הס אותם

ה שיעור ניכר האזנ
השלו□׳׳ ל.,קול

 האוכלוסייה בקרב לקול־השלום המאזינים שיעור
 משליש ליותר מגיע בארץ, הבוגרת היהודית
 — הגל־הקל לשידורי להאזין הנוהגים ממיספר

 פור״י מכון על־ידי שנערך האזנה מסקר מסתבר כך
 העלה הסקר איגוד־המפרסמים־בישראל. הזמנת לפי
 חול בימי להאזין נוהגים שלגל־הקל בעוד כי

 26.70!״/ מאזינים הבוגרת, האוכלוסייה מכלל כ־&׳סד
 ביותר גדול האזנה שיעור זהו לקול־השלוס.

 תחנה היא נתן אייבי של שתחנתו בעובדה בהתחשב
 בכל נקלטים אינם ששידוריה אמצעים, דלת

הארץ. רחבי
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ה ירידה ל לנ ח
ת ר כי מ ת ב הסיגריו

 30כ** של כשיעור תלולה ירידה
ה הישראליות הסיגריות כמכירת

 עדך מס הנהגת מאז חלה יקרות,
 השאר בין מוסברת הירידה מוסף.

 אגרו המם, של הטלתו שלקראת ככך
סיגר של גדולות כמויות המעשנים

 הטלאי שיאזל אחרי ממם. פטורות יות
 מכירת שיעור כי מצפים שנצכר,

 הרגילה. לרמתו יחזור הסיגריות
להו ״דוכק״ חכרת מתכננת בינתיים

 ארבעה הקרוכים בשבועות לשוק ציא
החד הסיגריות חדשים. סיגריות סוגי
חרי וירג׳יניה מתוצרת תהיינה שות
היש המעשן כי העלו סקרים פה.

ה הסיגריות את לעשן נוטה ראלי
חריפות.

 ההאזנה של השיא בשעות כי העלה הסקר
 איש. אלף !)5 לה מאזינים השלום״, ל״קול
צעירים יותר יש השלום״ ״קול מאזיני כקרב
 הממוצע, מעל הכנסה ובעלי הארץ ילידי

ל...........................־־ הג הקל״. ״ מאזיני בקרב מאשר

ל ר ב ת־ בי מ
ר א דו ה ק־ בנ ל

 שמיר, נחום ״בית-כרל״, של הפורש מנהלו
 הקרובה פרישתו אחרי להתמנות עומד

כנק־הדואר. הנהלת יושכ-ראש לתפקיד
 בשנים עמד ספיר, ממקורבי בזמנו שהיד, מי שמיר,

 בית־ברל, בתוך פנימיים מאבקים במרכז האחרונות
המישטרה. להתערב נאלצה מהם כמה שבמהלך

שכת מותו חקירת נמ
שנשרף החייל של
 נסיכות את לבדוק שמונה החוקר השופט

 שניכווה חזן, יעיש צה״ל חייל של מותו
 בקרון־רככת שפרצה דליקה בעת קשה
 הצבאי, בבסיסו בחדר־מעצר שימש אשר
 מה קבע וטרם חקירתו את סיים טרם
החייל. של מותו נסיכות היו

 זד, בגיליץ המתפרסמת החייל של מותו על הגירסה
 בפני הועלתה )39 עמוד בקרון־המעצר, חי (לפיד

 נוספת אפשרות חקירתו. במהלך החוקר השופט
 קורבן היה שיעיש היא השופט בפני שהועלתה

 י באשמתו. שלא בקרון־המעצר שפרצה דליקה של
 יעיש, של מותו בפרשת החקירה תסתיים כאשר

הסופיות. המסקנות את יפרסם הוא


