
 פרטית. רפואה לקיים בבתי־החולים, העובדים
 בכיר רופא לתפקיד: משלה מועמד יש לקבוצה

בתל־השומר. שיבא מבית־החולים אחר
חוזר פלומין

בצידה ורווח הימנעות
 בהצבעת פורת חנן ח״ב־התחיה של הימנעותו

 לאנשי פירות הניבה כבר תיקו, שמנעה אי־האימון,
 בגדה. ולספסרי־הבנייה גוש־אמונים
 ערב הופשר, רמאללה ליד ככית־אל
 מאה להקמת המיועד שטח ההצבעה,

נחתך״. ״כנה כשיטת וילות

הליברלית החטיבה
פחפרקת

 הליברלית המיפלגה מראשי יטלושה
 התנועה, של ח״כים אהרי מהזרים

 לראש־ המיועד מיסמך על אותם ומחתימים
 פורשים שהחתומים והאומר הממשלה

 בליכוד. חדשה חטיכה ומקימים מהליכרלים
 גולדשטיין פינחס את להחתים הצליח מודעי יצחק
 דרור את החתים ברמן יצחק גרופר. ופסח

 לתפוס המנסה זאת, לעומת פת, גידעון זייגרמן.
 עדיין הצליח לא בצמרת־המיפלגה, בכיר מקום

ח״כ. שום להחתים

צפוד רופא

הקש על תמהים כמישרד־הכיטחון
 שר־־הכיטחון, שכין ההדוקים רים

 כית־החולים וסגן־מנהל שרון, אריאל
 כולסלב כתל־השומר, שיכא על־שם
גולדמן.

כר שרון של שכנו שהיה גולדמן,
כסיוריו השר עם נראה חובות,

ל זקוק שרון אין שידוע כמה עד
 כרור זה אין כן ועל צמוד, רפואי ליווי

השר. כקירכת הרופא עושה מה

וקבורה בריח

בחינם ■קד ש ר ג י פ
 עומדת סולל־בונה, ההסתדרותית, חברת־הבנייה

 בקרן הנמצא מיגרש על מגדלי־מגורים להקים
 בתל־אביב. הכהן ואדם ארלוזורוב הרחובות
 ביותר היקר במקום צפון״ כ״קן המוכר המיגרש,

 פועלי מועצת על־ידי לרשותה הועמד בעיר,
 סולל־בונה התחייבה שתמורתה בעיסקה תל־אביב,

 ברחוב האחד :מועדוני־נוער שני להקים
 לה־גרדיה. ברחוב והשני אוסישקין
 כדק לא שמאי־מומחה ששום למרות

 ממכירת ״סולל־כונה״ תרוויח במה■
 גדול יהיה זה סכום כמיגרש, הדירות
מועדוני־הנוער. שני הקמת ממחיר כהרבה

רך״ז״ן1ע לא לאס:1ק
 ■הכנסת, של ועדת־החוקה יושב־ראש

 לקכלת לבחינות ניגש לא קולאס, אלי
לעריכת-דין. רישיון

 נמצא שהוא ציין הוא לתפקידו, מונה כאשר
 לעורד־דין. יהיה' אחדים חודשים ושתוך בהתמחות,

 בכך מהבחינה היעדרותו את קולאס מנמק כיום
 וכרגע בכנסת, תפקידו עיקר את רואה שהוא

עצמאי. עורך־דין גם להיות בדעתו אין

 ם ז ותאר■ בל
י בבאר־שבע גם

 המערך עסקני כקרב עקשנית שמועה
 מראשי אחד כי טוענת ככאר־שכע

 כקשיים הנמצא כעיר, תנועת־החרות סניף
 שלישי אדם באמצעות פנה כספיים,
 עם יחד אליו, לעכזר והתחייב למערך
 כמועצת־ גורמים יוכלו אם אנשיו,

 מקשייו. אותו לחלץ הפועלים
בעיצומו. עדיין ומתן המשא

הפישטרה
הסביבה לאיכות

 תגויים לאיכות״הסביבה העשור שבוע לקראת
 שונים. חוקים אכיפת לצורך המישטרה

 כדטתתפים שכו המיכצע, כמיסגרת
 ועונשים קנסות יוטלו רכים, גורמים
 כאוטוכוסים מעשנים על אחרים

 המפעילים נהגים ציבוריים, ובאולמות
 פסולת. ומשליבי פולטי־עשן צופרים,

 צעדי־ יינקטו הסברה שלצד הראשונה הפעם זו
נרחב. ארצי בהיקף מרתיעים ענישה

בחרות כוננות

לפוליטיקה
 פלומין יחזקאל של הציבורי המסע מאחרי

 שר־האוצר, של חוקי־המיסוי להכשלת
 לחזור מגמתו עומדת ארידור, יורם

הפוליטיים. לחיים
 בעבר שהיה במיקצועו, רואה־חשבון פלומין,

 פעילים סביבו לקבץ מקווה שר־האוצר, סגן
 ימונה שהוא כדי לובי, עבורו שיקימו כליברלים

כלכלי. כשר

 עצפות עוד
גורן של
 גורן, שלמה האשכנזי, הראשי הרכ
אר באתרים עצמות לקבור ממשיך

כיאולוגיים.
 כטקס קבר הוא אחדים ימים לפני
 עצמות עיתונאי, סיקור ללא פרטי,

החופ כית־שערים. החפירות כאיזור
 קכר גורן שאם טוענים כמקום רים

 כלבד, חול שזהו ייתכן כמקום, משהו
שם. היו לא שעצמות משום

הפטרוביפים עתיד

 ענף־הפטרוכימיה תישלובת כל בעתיד מקיף דיון
 בוועדת־הכספים יוני בתחילת ייערך בארץ

הכנסת. של
 החלטה לסחוט ינסו כוועדה הליברלים
 כספי־המדינה הזרמות את שתפסיק

 וצעד השונים, המיפעלים גרעונות לכיסוי
 הליברלים אל לסגירתם. לגרום עלול זה

כהן־אורגד. יגאל גם יצטרף

פירו! חיק
לפרקליטות

 חתימתו בעניין המישטרתית החקירה תיק
 משה לשעבר, הכנסת יושכ-ראש סגן של

 רמת־גן, עיריית עובד של מיסמך על מירץ,
לפרקליטות. כקרוב יעכור מרגלית, אברהם

 לשעבר שסגן־ראש־העיר טענה רמת־גן עיריית
 איפשר וכך שנים, כעבור זה מיסמך על חתם

 2עב שנים על נוספות שעות תשלום לתבוע לעובד
 מעבו^ רבים, חודשיים נמשכה זה בתיק החקירה
למקובל.

זכות ריב־ח
 מתיחות אווירת מורגשת תנועת־החרות בסניפיממלכת״□

ב ש ו ר ב ונו ל עלמועצות־ הפנימיות הבחירות ערב וחשדנות
סלו משה הרב סישרד־הדתות, מנכ״ל

 ממלכתית״, ״כרית־מילה הנהגת יוזם מון,
 הדתי הטקס עריכת עכור התיטלום כאשר
הלאומי. הביטוח מדמי ייעשה ולרב למוהל

 החברות־ את למעשה, להלאים, גם מבקש סלומון
 תמורת תשלום תקבלנה הן שגם הפרטיות, קדישא
הלאומי. הביטוח מן קבורה

השחיקהיחחם
 הפגנוודהכוח למרות ייחתם, תוספת־השחיקה הסכם

 המזכ״ל, של שובו עם מייד ההסתדרות, של
בחו״ל. מסיור משל, ירוחם

פור! נגד הרופאים
 ממשלתיים כבתי־חולים כבירים רופאים

 לשר-הכריאות, לפנות כדי מתארגנים
 את -טידיח כדרישה שוסטק, אליעזר
מודן. ברוך הפרופסור מישרת, מנכ״ל
 בדרישות עומד אינו שמודו היא הרישמית הטענה

 הסיבה אך מתפקידו, המתחייבות המיקצועיות
המפורסמים מהרופאים מונע מודן אחרת. היא

 .15ה־ ולוועידה הסניפים
 שכדי מראש דרשו אף אחדים סניפים
 משקיפים אליהם יישלחו זיופים, למנוע

המרכזית. מוועדת־הכחירות

תיקים שפרח ה
׳ת־הפישפט

 השובתים כית־המישפט פקידי
 הנמצאים תיקים, להשמיד מאיימים

 הם כתל־אביב. ככית־המישפט כדיון
 ינקטו כי כלתי־רישמי, כאופן הודיעו,

 לא אם זה, וחסר־תקדים חריף צעד
 לתוספת■ לדרישותיהם בהקדם יענו

שכר.
נו כבית־המישפט רכים שופטים

 לקחת האיום, על שנודע מאז הגים,
 לביתם, דנים, הם שבהם התיקים, את

שיושמדו. מחשש
 אל איומם את העובדים יוציאו אם

בתיקים. הנאשמים מכך ייהנו הפועל,

 תונהג המיסחריים, הבנקים של התנגדותם למרות
 של עובר־ושב חשבונות על ריבית־זכות בקרוב

 ,607,־ל־ 507״ ביו תנוע הריבית הבנקים. לקוחות
 שבו הזמן ובמשך הפיקדון בהיקף מותנית ותהיה
הכסף. מופקד
 המיסחריים לבנקים יקבע ישראל״ ״כנה

 עליהם להקל כדי מיוחדים, שיעורי־נזילות
הגזירה. את

2 מסי ל 11 מאבק

בזורוח
 תפקיד על יהיה חרות בוועידת הגדול הקרב

 — שהוא תפקיד התנועה, מזכירות יושב־ראש
 בגין. אחרי הראשון — פורמלית מבחינה

 בחרות אך ארידור, יורם זה תפקיד ממלא כרגע
 ימשיך שהוא יתכן שלא הטוענים קולות נשמעים
כשר. תפקידו עם בבד בד בתפקידו

 ארידור נגד בהצבעה המוזכרים המועמדים
 ואיתן כן־אלישר אליהו שילנסקי, דכ הם

ונכשל. כעכר מזלו את שניסה ליבני,


