
ץיןי11!1ת
ל ב ח הח ״ ל נ  ס

ח צו ע פו ה ח־ די פ מ
 היהודית העלייה למאמצי צפוייה חמורה חבלה

 מוסדות •סל תוכניתם תתממש אט מברית־המועצות,
 את ״לשלב״ ובירושלים בוואשינגטון עלומים
 לישראל לעלייה הסובייטית המדינה יהודי מאבק

 לא־יהודיים. רוסים ליבראלים של מאבקם עם
 האינטלקטואליים בחוגים שוררת לא־אחידה מגמה

 וזכויות לזכויות־אזרח הנאבקים בברית־המועצות,
 ריאקציוני זרם גם יש אלה חוגים בתוך רעיוניות.

 כסות בשבילו הוא שה״ליבראליזם״ פרדשלוכני,
בלבד. תכסיסית

 המאבק את ״המוסדות״ ישלבו אם
 פוליטי במאבק לישראל לעלייה הלגיטימי

 במישטר ויהודים נוצרים של כללי
 באמת הרוצים היהודים, יהיו הסובייטי

 העיקריים הניזוקים — ארצה לעדות
והולכת. המתחממת הקרה, במידחמה

צה רביווביץי ת רו  א
השיכון תיק
 העבודה במיפלגת הנערכים הפנימיים בבירורים

 רבינוביץ/ יהושע הנוכחי, שר־האוצר של עתידו לגבי
 לכהן לו שהוצעו ההצעות כל את כה עד זה דחה

 ברור לרבינוביץ׳ לממשלה. מחוץ בכירים בתפקידים
 בתיק הבאה בממשלה להחזיק -ימשיד לא שהוא

 בבחירות. בניצחון המערך יזכה אפילו האוצר,
 לכהן לו שיינתן מישאלתו את הביע הוא

 בו, מישרד כשר־השיכון, הבאה בממיטלה
 כישוריו את להוכיח יובל סבור, הוא כך

הציבורי. דימויו את דליטפר

ק ■והד אבן ב א מ  ה
ד הימין נג

 של ההסברה מערכת בראש יעמוד אבן אבא
 במטה־ הימין, מיפלגות נגד העבודה מיפלגת

 שאמורה מה את וינסח ירכז אכן באחרונה. הוחלט כך על המערך. של הבחירות
 של האידיאולוגית המילהמה להיות

 וד״ש. הליכוד :בימין המערך
 אחרי הבחירות, למילחמת כוחו במלוא יתגייס אבן

 ראש־הממשלה, הצהיר כבר פרטיות שבשיחות
הבאה. בממשלה ייכלל שאבן רבין, יצחק

מצר■ עיתון
ש מגע■ שראד - !*,,א •

 רישמי־ ביטאון שהוא סאעה, אחר המצרי השבועון
 במדור פירסם מצריים, ממשלת של למחצה

 על ידיעה הזה העולם של לדף־תשקיף המקביל
 שלום למען הישראלית המועצה נציגי עם אש״ף מגעי

ישראלי־פלסט־ני.
 עם אש״ף מגעי על מספר העיתון

 בכירים ״אישים ועם ברית ארצותיה
 האוהדת בעמדתם הידועים בישראל,

 התקיימו אלה מגעים הפלסטינים. לגבי
 וכניו־יורק״. בז׳נבה בפאריס, בלונדון,

 פיקודו ״תחת התנהלו המגעים כי נאמר, בידיעה
 תוכנית־ שהיתווה פתח, מיפקדת חבר אבו־מאזן, של

 אבו־מאזן הפלסטינים.״ לפעולות חדשה תיאום
 בהירארכיה 3 מם׳ האדם הוא עבאם) (מחמוד

עראפאת יאסר של איש־אמונו ואש״ף, פתח של

 ההדוקים בקשריו הידוע האירגון, של ואיש־הכספים
הסעודי. השילטון עם

כז □ע ר ר מ ת מ רו ח
ת רץ ס כנ ל

 תנועת־ מרכז חברי 1500 מתוך 150כ־
 בבהירות מועמדותם את יציגו החרות,

 רשימת קביעת לשם במרכז שייערכו
 שבתוך למרות לכנסת. המיפלגה מועמדי
 וגושים קבוצות־לחץ מתארגנים המרכז

 קולות קבלני גם גוייסו וכבר מאורגנים,
 לי ״שמור בשיטת הצבעות לארגן כדי

 אישים גם עומדים לך״, ואשמור
 גוף כל מאחוריהם שאין רכים, עצמאיים

 מועמדותם. את להציג אירגץ, או
 דנון דויד הפרופסור את למצוא ניתן אלה בין

 מחיפה, רום יוסף הפרופסור את וייצמן, ממכון
 תת־אלוף את מירושלים, ירון אברהם הפרופסור את

 נחשון, משה עורך־הדין את ציפורי, מרדכי (מיל.)
 האווירית, התעשייה בפרשת במאבקו שהתפרסם

 הכנסת ח״כ שהיה מי כ״ץ, שמואל את וכן
 ממושכת. היעדרות אחרי לפעילות וחזר הראשונה

במיכתבים המרכז לחברי לפנות עומדים אלה

ד ל  1,!!משחליס פ
ע שעות 12 בו ש ב

 מישרד־החי־ מנכ״ל של השתלמותו
 באוני• פלד אלעד (מיל.) אלוף נוך,

 קיבל •טעבורה קולומביה, כרסיטת
 דולר, אלף 45כ־ של בשיעור מילגות
 לימוד, שעות 12 בסך־הכל כוללת

 בשבוע, ימים בשלושה המרוכזות
 תוכנית-הלימו- מבדיקת מסתבר כך

 אלמנטרי קורס נטל פלד פלד. של דים
 הסתברות ״תיאוריית בסטטיסטיקה,

■ ב קורסים שני אלמנטרית״, טי לי  פו
 כ״פילו■ אהד וקודם חינוך״, שד קה

 החינוך״. של סופיה
ה של זהותה גם נסתברה בינתיים

 מילגה, לפדד שהעניקה השנייה קת
 השנייה, המילגה ואן־דיר. קרן מלבד
 קרן על־ידי לו ניתנה כי טען שפלד

 בסוד, זהותה את לשמור •טביקשה
הע שעניינה קרן־וולף, ע״י הוענקה

הכנסת. של ועדת־החינוך את סיק

 עורך־הדין תמיכתם. את לגייס במטרה אישיים,
 :הזה העולם סיסמת את לעצמו אימץ למשל, נחשון,

משוא־פנים.״ ללא מורא, ״ללא

ם: לי ר ב לי ת ה מנו ד הז
ה 1יאחרונ

 מתגבשת בליכוד הליברלית המיפלגד, בצמרת
 לגבי שיכריעו הן הקרובות הבחירות כי ההחלטה,

 בליכוד. הליברלית המיפלגה השתתפות המשך
 פרטיות, כשיחות טוענים, המיפלגה מנהיגי

 גם להפוך הליכוד יצליח לא אם כי
 במדינה, הראשונה המיפלגה אלה בבחירות

מהליכוד. יפרשו הם
 התבטא בגין,״ מנחם של האחרונה ההזדמנות ״זוהי
המיפלגה. ממנהיגי אחד

ת מ עו תר
שי•עמית

 הביעו לשינוי הדמוקרטית בתנועה וחוגים קבוצות
 עמית, מאיר (מיל.) אלוף כלפי תרעומת בגלוי

 אלה, חוגים בלתי־הוגנת. בתעמולה אותו והאשימו
 המנכ״ל כי טענו המרכז־החופשי, אנשי ובעיקר
 פרישתו מועד את במתכוון קבע כור של הפורש

 במיפלגה, הפנימיות הבחירות בתאריך מכור
 הבחירות. ערב מירבית בפירסומת לזכות כדי

 ניהול האוסרות המיפלגה, לתקנות בניגוד זאת,
 הפנימיות. בבחירות המתמודדים על־ידי תעמולה
 מירבית פירסומת למתן דאג מישרד־פירסום ואומנם,
 שערכו הצהרונים שני אגב, פרישתו. ערב לעמית,
 פירסומם את דחו פרישתו, לרגל עמית עם ראיונות

 במיפלגה. הפנימיות הבחירות אחרי עד אלה של
 בד״ש שינוי אנשי כין נפוצה בינתיים
מקיימים עמית מאיר אנשי כי הידיעה,

 שר־ שד מטהו אנשי עם קבוע קשר
 שתי בין וכי פרם, שימעון הביטחון
 ושיתוף־ עמרות תיאום על סוכם הקבוצות

הבחירות. אחרי פעולה

ם ר ן ת ס  ־13ע ו
ה חנ מ *ורן ל

 הצבאי הרב לתפקיד נבון גד האלוף של מינויו
 הראשון־ של במעמדו פיחות יגרור צה״ל, של הראשי
 ולחיזוק יוסף, עובדיה הספרדי הראשי הרב לציון,

 גורן. שלמה האשכנזי הראשי הרב של השפעתו
 היה פירון, מרדכי האלוף היוצא, הצבאי הרב

 בשאלות אליו לפנות ונהג הספרדי, הרב של מתומכיו
 פיסקי־הלכה. ממנו לקבל כדי הלכתיות,

 מרוקו, יוצא שהוא נבון, גד הרב גם
 באחרונה אולם יוסף, של תומכיו עם נימנה

 עשה נבון שחור, חתול ביניהם עבר
גורן. של תומכיו למחנה והצטרף תפנית

א ת ל כ ר ע ה ו ר קי  ח
ד ג ד ו ל פ

 שעבר, בשבוע זה במדור שפורסם למה בניגוד
 נגד בחקירה פתחה לא מישטרת־ישראל כי מתברר

 פלד. ישראל הד״ר רמת־גן, עיריית ראש
 על-ידי פרטית תלונה הוגשה פלד נגד

 רמת■ עיריית מעובדי אחד חתוכה, צדוק
 בלתי־חוקית בנייה על שהורשע גן,

 מהעירייה. לפיטורים ומועמד
 במישפטו פסק־הדין על שהוגש עירעור בעיקבות

 סכום את להגדיל בית־המישפט החליט חתוכה, של
 ל״י. אלף 80ל־ ל״י אלף 30מ־ עליו שהוטל הקנס

 ראש־העיר, כלפי בנקמנות נראתה שתלונתו למרות
 כמקובל. תוכנה, את ובדקה המישטרה בה טיפלה
 לפתוח יסור שאין הוחלט בירור אחרי

זה. כעניין כלשהי בחקירה

ם ה ר ישם המו קי  ת
נזישנזר־יהדונזים

 הקרובים בימים תוקם מייוחדת יחידה
 אנשיה ותפקיד בן־גוריון כנמל-התעופה

 מישלוחי על צמוד באופן לשמור יהיה
 לארצות מישראל המוטסים היהלומים

 כפופה שתהיה היחידה, הקמת בעולם. שונות
 בנמל־ בית־הנתיבות ולמינהלת למישטרת־ישראל

 היהלומים גניבות גל בעיקבות באה התעופה,
 נמל־התעופה מישטרת חוקרי האחרונים. בחודשים

 נגנבו מיליונים, בשווי שהיהלומים, למסקנה הגיעו
 ליעדם. שהגיעו קודם במטוסים, או בנמל־התעופה

 בשבועות והלכו שהתרבו הגניבות, בעיקבות
 סוחרי־ מצד רבות תלונות נתקבלו האחרונים,

 סוחרי־ נגד בבריטניה, בעיקר בעולם, יהלומים
 נזקים וגרמו בהזמנות עמדו שלא בארץ, היהלומים

 בחו״ל. ליבואנים רבים כספיים
ת כי נודע, חו  היחידה מתקציב חלק לפ

 שומרים 30כ־ שתמנה המייוחדת,
 גדולים מסוחרי־יהלומים יבוא מזויינים,

כארץ.

ל ע פו  דיונה תייא ה
ת שוורץ שוק׳ א

 תל־אביב הפועל של קבוצתיהכדורסל
 יהושע את לשורותיה לצרף מעוניינת
 מכבי של כדורסלנה שוורץ, (״שוקי״)

בחי המתגורר לכדורסלן, תל־אכיב.
 קוסמת. הצעה הופנתה פה,

 העונה בילה שוורץ ששוקי העובדה
 תל־אביב מבכי של מישחקיה רוב את
הפו את הניעה המחליפים, ספסל על
 הכדורסלן אל לפנות תל-אביב על

 ייענה אכן אם ס״מ). 1,08( הענק
 הפועל של הקוסמת להצעה בחיוב

 תל-אביב מכבי תתקשה תל-אביב,
העוב לאור זאת, כקבוצה. להשאירו

ב כדורסלן-חוזה הוא ששוורץ דה
 בתום לבחור הרשאי תל-אכיב, מכבי

 כקבוצה לשחק ימשיך אם עונה כל
לא. או

4


