
ך חי גי תי
 מעדיף המטכ״ל

בר־אילן אס
 האוניברסיטה את מעדיפים צה״ל שילטונות

 ללימודים אליה ומשגרים כר־אילן, הדתית
 לכל מאשר יותר וקצינים, היילים גכוהים

אחרת. אוניברסיטה
 מצב לשנות מבקשים האחרות האוניברסיטות נציגי

 לאוניברסיטות יישלחו אנשי־הצבא כי יתבעו והם זה,
 הצבאי. שירותם או נעוריהם, מקומות על־פי

 ממצבן נובעת האוניברסיטות התעוררות
 כמיספר הצפוייה והירידה הקשה, הכספי

הסטודנטים.

 מועמד נן־מאיר:
ב י ב א ־ ל ח ב

 דב המערך ח״ב תל־אביב, פועלי מועצת מזכיר
 לתפקיד המערך מועמד להיות מבקש בן־מאיר,

 זאת מועמדות לקבל נדי בתל-אביב. ראש־העירייה
 המועמד שהוא שיוכיח דעת־קהל, סקר בן־מאיר יוזם

המועדף.
 ראש• את להניע היא עתה כמערך המגמה

 שדמה הליכוד, מטעם הנוכחי העירייה
 רשימה בראשות להתמודד להט, (״צ׳יצ׳״)
אליו. ולהצטרף עצמאית,

 את יבקשו
ת ח הטיזרח■ הד

 האחרונות מישיכות־הכוקר כאחת
 הועלו בטלוויזיה מערכת־החדשות שד

כ הטלוויזיה כתב נגד קשות טענות
המיזרחי. יורם צפון,

כ ״האיץ״ כתם גם הוא המיזרחי
 רשת־הטל■ ככתב גם ומשמש צפון,
 עורכי־ ,0.8.5 האמריקאית וויזיה

 יש מכך כתוצאה כי טוענים החדשות
ה זרימת כתהליך קיטים שיבושים

 ב״מכט״. לשידור הצפון מן חומר
 כמישרה כתב הצבת יתבעו החדשות

המיזרחי. תחת כצפון, מלאה

ך מינו* ד - ב ו ג  סי
ת ע השופטים לד

 שופט למישרת נבחר בך, גבריאל פרקליט־המדינה,
 בוועדה הפוליטיקאים בקולות העליון בית־המישפט

 השופטים נציגי לעמדת ובניגוד שופטים, למינוי
 עורכי־הדין. לישכת ונציגי העליון בבית־המישפט

 עורך־הדין של במועמדותו תמכו הללו
 לשעבר. עליון שופט של כנו חשין, מישאל
 הכריעו והכנסת הממשלה נציגי ארבעת

כך. בחירת למען

ל הלוח פו פ ־ ה
יי 3 רי׳ די.טע

 מלהתקיים יחדל השנה באפריל כאחד החד
 הנוכחית. כמתכונתו הכפול״ ״הלוח

ו״הארץ״ אחרונות״ ״ידיעות כין השותפות

 מודעות את יפרסם ״הארץ״ התפרלה,
 כין המו״מ ״מעריב״. עם כמשותף הלוח

 מחודש, יותר נמשך ו״הארץ״ מעריב״
 זה כמדור חודש לפני פורסמה עליו וידיעה

 ).2313 הזה״ (״העולם
 אחרי התעורר הוותיקים השותפים בין המשבר
 חלקם את להגדיל תבעו אחרונות ידיעות שבעלי
 גדול סכום הארץ לבעלי הציע ומעריב הלוח, ברווחי
השותפות• את לפרק הסכמתם תמורת

 כי קובע זה חוק כמיפלגות. אנשים בהירת
 עימון ״שיש בעכירות שהורשעו אניטים
כראשי־עיריות. לכהן יכולים אינם קלון״

אחרונות״ ,ידיעות
עידון יוציא

 בחינם, להפיץ בקרוב יתחיל אחרונות ידיעות ד,צהרון
 בתל־אביב. עירוני עיתון השישי׳ בימי

 ינסה מהצהרון, כנפרד שיחולק העידון,
 ״הארץ״. של העירוני כעיתון להתחרות

 הקרע רקע על מוסבר הצהדון של צעדו
קודם). תשקיף (ראה ״הארץ״ וכין שכינו

ב ר  מקום על ק
ת ל ה הנ הסוכנות ב

 יתקיימו היהודית הסוכנות להנהלת שהבחירות למרות
 להתארגן התחילו כבר חודשים, תישעה בעוד

 על להתמודד כדי הליברלית, במיפלגה קבוצוודכוח
חבר־ההנהלה. תפקיד

 הח״כ-לשעכר הנוכחי, הליברלי הנציג
 רביעית, בקדנציה ככר מכהן כץ, אברהם
 שהתפקיד מכך נובעת להחליפו והיוזמה

 לאדה כמעט זהים תנאי־השכר מכובד, הוא
רכות. והנסיעות שר, של

 הדירות 1000
קר של דרו

 דרוקר זכריה החיפאי הקבלן של ברשותו
 כחמישה מוערך ששוויין דירות, 1,000 נותרו

 את למכור מתקשה דרוקר לירות. מיליארד
 הדוחים קשייו, על הפירסומים כגלל דירותיו

רכים. קונים
 הפועלים בנק הם דרוקר של העיקריים בעלי־החוב

 במימדים סיוע הקבלן קיבל לאחרונה לאומי. ובנק
 אל ישירות שפנה אחרי ממישרד־השיכון, גם גדולים

לוי. דויד שר־השיכון,

שת  לווינסון פגי
ב ל ־ ר שיגרתיח :ב

 הפגישה כי טוענים לווינסון יעקב הבנקאי מקורבי
 העבודה, מיפלגת מזכ״ל עם שעבר בשבוע שקיים

 היתה )2316 הזה העולם (תשקיף, בר־לב חיים
 בקרוב לחזור בדעתו אין וכי שיגרתית,
 במיפלגודהעבודה. שוטפת לפעילות
 תובע הפועלים״ כ״בנק לווינסון של תפקידו

 שיימצא ועד כהו״ד, ממושכות שהיות ממנו
 כמיפלגתו פעילותו תהיה אחר, תפקיד דו

מוגבלת.

א ■דלין ■חזור ל
 בעיתונות, שהופיעו לידיעות כניגוד

מת אינו ידלין אשר האסיר־לשעכר
הקרוב. כעתיד לארץ לחזור כוון

 עדיין, הסתדר לא אומנם ידלין
 אין אך כארצות-הכרית, שציפה, כפי
 להתחיל כדי משם לחזור מתכוון הוא
חדשה. כקאריירה כאן

רכטטן נגד בגייץ
 עומדת הליברליים העובדים באיגוד קבוצת־חברים

 ראש־עיריית של השתתפותו נגד בג״ץ להגיש
 האיגוד. בוועידת רכטמן, שמואל לשעבר, רחובות

 העובדים, איגוד הנהלת נגד תוגש העתירה
 ראשי■ לבחירת החדש החוק על ותסתמך
לגבי גם השלכה לו שיש כטענה עיריות,

ב ת אישום כ
רובינשטיין נגד

 עתה להכין עומדים תל־אביב מחוז בפרקליטות
 רובינשטיין, אברהם הקבלן נגד כתב־אישום טיוטת

 רובינשטיין. אמנון ד,ח״כ של דודו
 נאות־רחל. עיסקת כעניין יהיה כתב־האישום

 כערכאה ככר נדון זה שעניין מכיוון
 רובינשטיין, שד פרקליטו ביקש אזרחית,

 תועבר הטיוטה כי ליכאי, דויד הפרופסור
 כתב־האישום, הכנת לפני עוד אדיו

 נעתר כך, גבריאל היוצא, ופרקליט־המדינה
לבקשתו.

אינו ת3
ח ר אטריקא■ או

 של מינויו סביב המאבק כמיסגרת
״בכי בי זה טען גנגר, אריה היורד

 הם הישראלי כמימשל ממנו״ רים
 היט־ אחת אמריקאית. אזרחות כעלי

 ששר־התעשייה־והמים־ היתד, מועות
 בנע ששהה פת, גידעץ הר,

כארצות־הכרית, רכות
 שנים :נעוריו

אזרח הוא
אמריקאי.
 הזה׳ ״העולם בדיקת

זו. כשמועה אמת אין
כי העלתה

ענ״ן פסק־דין  נ
מנהלי□ אחריות

 פסק־דין השבוע נתנה אבנאור חנה המחוזית השופטת
 לדאוג קבלנית חברה מנהלי חייבה כאשר תקדימי,
 .1976ב- מחברתם שנקנתה דירה של בטאבו לרישום
 את ולשלם עליה, הרובצים השיעבודים ולהסרת
המישפט. הוצאות
 מישפטית״ ״אישיות כגדר הם חכרה מנהלי
 כפסק-הדין שבבעלותם. מהחכרה נפרדת
 קוני־דירה שהגישו כמישפט ׳טניתן

 וחיים זינגל משה הפרקליטים, באמצעות
 לא ״כרדה־יטכטא״, חכרת נגד שטנגר,

 המנהלים מן להסיר השופטת הסכימה
החברה. להתחייבויות האחריות את

תסיסה
ח ב״ ר ב מל ת ש הח

ת א ר ק ת ל רו חי הנ
 במחוז־ חברת־החשמל עובדי לוועד הבחירות לקראת
 בין תסיסה התעוררה השני, ביום שייערכו הדרום,

העובדים.
 יחסית, בחירות שיטת להנהיג תובעים הליכוד תומכי

 שיטת שעל־פי המערך, של נוספת זכייה למנוע כדי
 ניצחונו. מובטח הנוכחית הבחירות

 חבריו את להחתים שניסה כהכרה, עובד
 כלתי■ לבחירות הקוראת עצומה על

 הועבר ואחר-כך תחילה, הוזהר מיפלגתיות,
אחרת. לתחנת־בוח עבודתו ממקום

ח זמיר ר שנ צנז ל
 שעורר המישפט את אמר לממשלה המישפטי היועץ
 בהרצאה — הכנסת״ מהחלטת המום ״אני — סערה
 הצהרונים שני נציגי היו במקום בים־המלח. שנשא

 יראו כי דצהרונים מנציגי ביקש וזמיר הזה, והעולם
 לעיתונים, אותן שישלחו לפני כתבותיהם את לו

 בעניין בחריפות להתבטא עומד שהוא משום
חברי־הכנסת. חסינות
 שהופיעו המילים היו דבר, של כסופו

 שאמר כיותר החריפות ככותרות, למחרת
 לבקש שכח דבריו שבתום משום זמיר,

 הכתבות את לקרוא הצהרונים, מנציגי
מלכתחילה. שהתכוון כפי צינזורן, לצורך


