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 - ת1בחר הבחירות
לשח! ניצחזן

 הפנימיות הבחירות תוצאות של רצינית בחינה
 הוא שרץ אריאל שהשר מוכיחה, חרות לוועידת
האמיתי. המנצח

 35ב־ זכה הוא והמיסחר, התעשיה שר של הערכה על־פי
 בדרוס״הארץ. סוחפים ניצחונות שגרף אחר מהקולות, אחוז

 בלבד. אחוז 15ל־ 10 בין כוחו הוערך בעבר
 שלמחנה ומכאן מהקולות, אחוז 35ב־ זכה לוי דויד השר
אחוז. 30 רק יש ארנס ומשה שמיר יצחק

 שלושת את יאלצו אלה שתוצאות נראה
 פתיחת לפני עוד להסדרים להגיע המחנות
 אישי ביזיון שמיר מיצחק לחפור כדי הוועידה,
במהלכה.

מודעי נגד נחמקי!
בקרוב. צפויה נוספת סוערת ממשלה ישיבת

 את לדיון להעלות מתכוון נחמקין, אריק שר־החקלאות,
 יצחק משר־האוצר, ידרוש והוא המושבים, של הנואש מצבם

 בחלק קריטי משבר למנוע כדי כספים, לשחרר מודעי,
העובדת. מההתיישבות

 חדשים מדים
לסוהרים

הסו לכל בקרוב יונפקו חדשים מדים
 יהיו המדים בתי־הסוהר. בשירות הרים

ותכלת. כחול בצבעים

 העבודה ועידת
מישפטית בתיסבובת

 תתכנס מיפלגת-העבודה ועידת אם ספק קיים
 של בית־הדין של החלטה הסיבה: במועדה.
 בוועידה הצירים חלוקת שיטת נגד התנועה
הקרובה.

 גידעת הפוליגראף, מכון בעל על־ידי שהוגשה בעתירה
 מקומות שהקצאת נטען גליק. שיפרה ועורכת־הדין קדמו,
 הוועידה, מחברי אחוז 40 ער המיקצועיים, לאיגודים רבים
, האחרים. בסקטורים תפגע
 יש כך ולשם החוקה, בשינוי צורך יש עתה

 נדחה הפעולה ביצוע אך במרכז. הצבעות לקיים
 תידחה בך שבעיקבות וייתכן לשבוע, משבוע

הבא. לחודש שתוכננה הוועידה,

 בצה״ל פים1החיד
יתעכב!

 באחרונה״ דווח שעליו בצה״ל, הבכיר סבב־התפקידים
 הדרך, אצה אין קצינים לכמה הסיבוב באיטיות. מתבצע

 יימצא לא ללימודים יציאה שאחרי חוששים שהם משום
בכיר. תפקיד להם

 בכתב התחייבות ביקשו בכירים קצינים כמה
 שובם עם בכיר פיקודי תפקיד יקבלו שהם

פעיל. לשרות

לבנסת צה1ר בן־משה
שר־הביטחוו. של עוזרו בדמשה, צבי(״צווילי״)

 'על הקיבוץ־המאוחד לראשי הודיע רבין, יצחק
לכנסת. הקרובות בבהירות להתמודד כוונתו

בחוסר־אהדה. נתקלה פנייתו

בצד״ל רבים עריקים
 — בצד״ל העריקים מריבוי מודאגים מגודל

 בי חשש קיים השאר בין לבנון. דתם צבא
 בשליחות בצד״ל לשיתת שבים עתקיס

לצה״ל. עויינים אירגונים

 על שומרים ישראלים
חדאד מישפחת

 של בנותיו משש חמש על שומרים ישראלים
 על-סי צד״ל. מפקד לשעבר חדאד, סעד סרן רב

 את ישראל ממשלת מממנת מפארים, דיווחים
שם. שהייתן ואת באירופה הבנות לימודי

 - עבשיר ״שלום
העבודה של הסוואה

 כי מאשים העולמי״ היהודי השלום ״אירגון
 באמריקה עכשיו־■ שלום ״ידידי של האירגונים
 בארצות־הבתת והמרכזית, הדתמית

 למיפלגת-העבודה מסווה אלא אינם ובבריטניה
הישראלית.

 ״ידידי אידגון בה שפתח במערכת שיא לידי בא הדבר
 לעורר היא המוצהרת שמטרתה בבראזיל״, עכשיו שלוס

 הציונות כי בשעתו שקבעה האדם, החלטת נגד דעת־קהל
 על־ידי שהופק בחומר־ההסברה גיזענות. של צורה היא

 ממשלת־האוזדות־ על ביקורת של מילה אין האירגון
 את לחלוטין תואם כולו והחומר ומדיניותה, הלאומית

 ״אוטונומיה מילוודהמפתח: מיפלגתיהעבודה. הסברת
לפלסטינים״. לאומית

לפאריס סויסה
 סויסה, רפי בתי־הסוהר, שירות נציב

 בנו, בשיחרור לטפל לפאריס, בקרוב ייצא
 אלך 25 באיסוף עסוק הוא אלה בימים דויד.
 ולהטסת הקנסות לתשלום הדרושים דולר,

ארצה. הצעיר

 - פילץ נגד התביעה
משתיק? מי

 פילץ אברהם נגד תביעה הוגשה מאז שבוע עבר לא
 הלחצים. החלו וכבר )12.2 הזה (העולם

 פילץ, נגד מז׳נווה דויד פול שהגיש זו, בתביעה
 כי להצהיר בתל-אביב בית־־המישסט נתבקש

 של מניותיה מחצית של הבעלים הוא פילץ
 ״איזדי״. הוואדוזית החברה

 דויד, לפול הצעה הגיעה כבר השבוע בתחילת
 בישראל, שהגיש התביעה את יבטל אם בי

 לכיסו יקבל והוא בשווייץ, נגדו התביעה תבוטל
 אלף 20שווייציים(כ־ פרנקים אלף 35 של סכום

- דולר).
 לברר מנסה הוא אולם לעשות, מה החליט טרם דויד פול
בישראל. התביעה את להשתיק כל־כך מעוניין מי

 לעזרת גולדברג
חליווה

 לבית־ הגישו חליווה שלמה של פניגוריו
 שנאספה מומחים, של חוות־דעתם את המישפט

ברנם. עמום של לעניינו גולדברג, עזרא על־ידי
 המפריד נגדי, דוח ומכינים זד״ דוח על זועמים במישטרה

אותו.

ביפו משתולל כתנא
 להסית כדי ליפו השבוע מגיע כהנא מאיר

 מעורב זוג נגד העיר בדרום יהודיים תושבים
באיזור. המתגורר

 רחבי בכל לבית מבית יעברו שהם הודיעו כהנא אנשי
 על לשמור כדי אלד״ זוגות בין לפירוד שיגרמו עד הארץ,
כדיבריהם. היהודי, הגזע טוהר

 ״מעריב״ מילחמת
ומשכת

 לטובת עצמו את העמיד כהן ח ר״ץ ח״ב
 ראש נגד הצהרון של הפרטי במאבק ״מעריב״

ליפקה. משה מקרקעי׳־ישראל, מינהל
 ולשר לממשלה המישפטי ליועץ תזכיר כהן הגיש השבוע

 לפני בשבת ליפקה. של חריגות־בנייה בעניין החקלאות
 ליפקה. את שתקפה גדולה, כתבה מעריב פירסם שבועיים
 דחה שבה והמינהל, מעריב בין תכתובת נחשפה אחר־כך
 לעיתון. קרקע מתן ליפקה
בחו״ל. עתה שוהה עצמו ליפקה

ועדת־חקירה
בבאר־שבע

 שבמישרד־הפנים עקשניות שמועות מתהלכות הנגב בבירת
 נוצר איך השאלה לבדיקת ועדת־חקירה להקים שוקלים
 דולר. למיליון המתקרב גירעון העיריה בקופת
 ועדת־ הקמת אחרי בדרך־כלל, הבא, הצעד

לעיר. קרואה ועדה הקמת הוא חקירה,

בנגב עדת־מדמה
 בכיר ציבור עובד בחקירת מסעירות התפתחויות צפויות

 שוחד למעשי בחשד באחרונה שנעצר מבאר־שבע,
ושחיתויות.
 מלכודות, הנראה, בפי לו, טמנה שלו מאהבת

עדת־מדינה. לוודאי קרוב תהיה והיא

 ,.שחורים״
המפד״ל במיפקד

 גילויים מפני חוששים המפד״ל ראשי
 הפועל־המז־ למיפקד מתפקדים זיופי של

 בין מגלה מהרשימות חלק בדיקת רחי.
 מא־ לובשי־שחורים אברכים המתפקדים

 משרתים מי את ברור לא גודת־ישראל.
 למצע המתנגדים אלה, מתחזים מתפקדים
המפד״ל.

נחקר נוסף חבר
 כיום המכהן אלבין, מיכאל של נוסף חבר

 פעמים כמה באחרונה נחקר הציבורי, בשרות
המנוח. עם יחסיו מערכת על

 בהספקה שיבושים
פרי־הדר

 תביא פרי־ההדר מובילי של צפויה השבתה
 ולעליה הדר בפרי בשוקים חמור למחסור
 חודש מדד על להשפיע העלולה במחיר,

פברואר.
 סחבת נוקטות בדבר הנוגעות שהרשויות טוענים המובילים

 להם, המגיעה העמלה הגדלת על איתם במשא־ומתן
עונת־הקטיף. תסתיים בעניינם שיוחלט שעד הוא וחששם

 אחידים מחירים
לנסיעות

 סוכני־הנסיעות של לדרישותיהם נענה מישרד־התחבורה
 תקנות של ניסוחן נשלם אלה ובימים בענף, סדר לעשות
 ואת במחירי־מכסימום החברות את שיחייבו חדשות,
אחידים. במחירים הסוכנים

מערכת

ה העוו&ס גו
 להדרכה צעירים, כתביפ/כתבות מחפשת
מעשית. ולעבודה

 טלפונית יפנו המעונייניס/ות
 וב׳, א׳ בימים גבאי, חנה לגב׳
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