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בחירות צופים בריסד
 מציע הליכוד, ראשי בץ שהופץ סודי, מיסמד
 שהמעיד בהנחה בחירות, מטה מייד להקים

 פיצוץ על הקרובים בימים כבר להודיע עלול
הרוטציה.

 אחרי הבא, בשבוע בעניין לדון החליטו בחרות
הוועידה. מענייני שיתפנו

 של צוות־הדוברים ראש אילת, משה הוא המיסמך מחבר
ועידת־חרות.

בחרות? רביעי מחנה
 ועידת־ במהלך להפתיע עשוי ארנם משה השר

 עצמאותו על ולהכריז הבא, בשבוע חרות,
שמיר. יצחק של ממחנהו

 אחרי התנועה מנהיג לתפקיד מועמד עצמו הרואה לארגס,
 מול שווים בץ כשווה להופיע אינטרס יש עידן־׳שמיר,

שרון. ואריאל לוי דויד

ן1י־שר1ל הסכם
 המחנות בין הסכם כנראה ייחתם השבוע בסוף

 משותף גוש שיהוו שרון, ואריאל לד דויד של
בוועידה.

 להבטיח כיצד היא ההסכם מבשלי של העיקרית הבעיה
 לפי ויצביעו ממושמעים יהיו המחנות שני תומכי שהצירים
ההסכמים.

 מיקדה בכל כי לוי, השבוע הבטיח פנימי בחוג
 שמיר, מחנה עם שהיא הבנה לבל יגיע לא הוא

שרון. את בה לשתף מבלי

אל־זיזף תשרת
 רעיון הולידה בחרות המחנות ראשי בין הקשה -החשדנות

 כרטיס־זיהוי בוועידה: בהצבעות זיופים למנוע האמור
 ניתן באמצעותו שרק לזיוף. בלתי־ניתן מיוחד, פלאסטי

להצבלע. יהיה

ערבים יצוד קצב
 ל• נערכים במישרד־העבודה־והרווחה

 מערכת־ מתוך וסילוקם איתורם מיבצע
 מהשטחים ערביים עובדים של הסיעוד

עוב רפואיים, באחים המדובר הכבושים.
 ב- סניטאציה ועובדי פארא־רפואיים דים

הסיעודיים. בתי־החולים

תורכיה נגד תיק
 את צוברים שבו מיוחד. תיק נפתח במישרד־החוץ

 את לשכנע ישראל תשתמש שבהם והמיסמכים הנימוקים
 המשותף. בשוק כחברה תורכיה את לקבל שלא האירופים
 מקורו תורכיה של חברותה מפני החשש

מוסלמית. היא שאוכלוסייתה בעובדה

 יטפל לא קרייסקי
בשברים

 קרייסקי, ברונו אוסטריה, של לשעבר הקאנצלר
 בעיתון שהופיע מאמר בגלל ישראל, על זועם

״דבר״.
לריאיון בתשובה בראלי(שנכתב מאיר של מאמר, באותו

 כי בראלי כתב הזה), בהעולם שפורסם קרייסקי עם
 מאשר אש״ף לטובת יותר השבויים בעניין פעל קרייסקי

 שהשמיע טענה על בראלי חזר בכך ישראל. לטובת
 עורכי־העיתונים. לפני תמיר שמואל

החדשים. בשבויים לטפל עתה מסרב קרייסקי

למיטה ק1רת ירמיה
 את לתבוע שוקל ירמיה דוב אלוף־מישנה(במיל׳)

 מישמריהגבול אנשי מידי שספג המכות על המישטרה
 לפני כך ועידת נגד יוזמיה, בין היה שהוא בהפגנה,

שבועיים.
 וסובל למיטתו ירמיה רתוק ההפגנה מאז

כאבים.

נעלב טריף אמין
 מכך נעלב הדרוזיים הקאדים ראש טריף, אמין השייח׳ •

 שעבר בשבוע בביקורו פרס שימעון את ללוות הוזמן שלא
ברמת־הגולן.

 נוכחותו כי סגור, בחוג השבוע אמר טדיף
 שסערו הרוחות את להרגיע היתה יכולה במקום

במג׳דל־שמם. פרס נגד

איכזבה גוטמן
 הפנימית. המבקרת גוטמן, מרננה בסוכנות שוררת אכזבה

 שטייח באופיו, סטרילי בלבד, אחד רוח הוציאה היא כה עד
ביקר. מאשר יותר

 שהתקיים הסוכנות, של חבר־הנאמנים במושב משתתפים
 תפקידה את למלא שתחת גוטמן, על התלוננו בנידיורק,

הסוכנותי. המימסד את משרתת היא

 המישטרה
גומרת לא

 הקצין־ של מסקנותיו פורסמו טרם
נסי לבירור המישטרה שמינתה הבודק,

פור טרם בנתניה; עציר של הריגתו בות
 רס״ר בעניין הקצין־הבודק מסקנות סמו

ל שפרץ באיש למוות שירה המישטרה
 בעניין החקירה מסקנות פורסמו לא ביתו;

אסיפת נגד שהפגינו ביפו, נערים שני של
 בתחנת־המישטרה והוכו כהנא של הסתה ■

 פורסמו לא מישמר־הגבול; אנשי על-ידי
עבי היו אם לבדוק שמונה הקצין מסקנות

״כך״. בוועידת בנאומים רות
המישטרה, טוענת האלה העניינים בכל

 כתבי־הפלילים הסתיימה. לא החקירה כי
 לחקור גומרת המישטרה אין אם תוהים
 מסקנות את מסתירה שהיא או לעולם,

חקירותיה.

 ליברלית אופוזיציה
לצייץ

 למנהיגותו אופוזיציה מתגבשת הליברל• המרכז במיפלגת
להט. שלמה של

 מאליה כמובנת לקבל המסרבים חברים, קבוצת
 לכנסת, הרשימה בראש צי׳ץ־ של הצבתו את

פנימיות. בחירות קיום ידרשו
 טעות טעה הוא כי היא צ׳יץ׳ נגד העיקרית הטענה

 המיפלגה הקמת על להכריז שדחק בכך חמורה, אסטרטגית
אירגונית. תשתית לה הוקמה בטרם

ארידור במקום נגה
 השבוע יתחיל מהרדיו, שפרש נגה, צחי ישראל קול כתב
 שם יחליף הוא כלכלי. ככתב חדשות, ביומון עבודתו את
כדוברת־האוצר. שמונתה ארידור, עדנה את

למרכז? חפץ
 סגך רז, בני את להחליף המועמדים אחד הוא חפץ אסף

מהמישטרה. הפורש מחודהמרכז, מפקד

סיקור מחפש ליבאי
 ועידת של המכינה הוועדה בראש העומד ליבאי, דויד הח״כ

מרוצה אינו וחצי, חודש בעוד שתתקיים מיפלגת־העבודה,

 שרותיו את שכר ולכן שלו, לוועדה התיקשורתי מהסיקור
 ליחסי־ציבור. פרטי מישרד של
 כאשר ליבאי נעזר שבו המישרד אותו זהו

עורכי־הדין. לישכת ראש מישרת על התמודד

צמוד מתורגמן
לצילקי

 בקרוב ייצא מישרד־העבודה־והרווחה, מנכ״ל צילקר, צבי
 חיים לו שסידר נסיעה — אפריקה בדרום לגסיעת־חינם

בסוכנות. העליה מחלקת יו״ר אהרון,
 הוחלט באנגלית, מתקשה שצילקר כשהתברר

מתורגמן. אליו לצרף

לפוליטיקאים בחינות
 המיפלגה מזכ״ל לתפקיד המועמדים

 כאשר ביותר הופתעו החדשה הליברלית
 פסי־ מיבדקים לעבור עליהם כי להם נודע

 מיקצועי במכון וגרפולוגיים כומטריים
כוח־אדם. להכשרת

מגונן בורחים
 הארצית היחידה ראש גונן, יורם תת־ניצב של ביחידתו

 העובדים המונית. מפרישה חוששים הונאה, לחקירות
 תכופות דרישות חוסר־מוטיבציה, של אווירה על מתלוננים

מודיעין. במחלקת משובשים וסידרי־עבודה טפסים למילוי

 קוזגצוב אדוארד
הרדיו מנהל

 רדיו מנהל את להחליף המועמדים אחד
 אדוארד הוא השבוע, שנעלם במינכן, ״ליברטי״
 לגרמניה, שירד לשעבר, עלייה פעיל קוזנצוב,

האמריקאי. ברדיו־התעמולה ועובד

 לא קוברסקי
חובות רוצה

 בדרום, שנפוצו מהשמועות נדהמו במישרד־הפנים
 קרואה וערה למנות המישרד בכוונת כי שטענו

באר־שבע. לעיריית
 המטורף אינו מנכ״ל-המישרד, קוברסקי, ״חיים

 אדירים בחובות טיפול עצמו על לקחת שיסכים
 העיריהד שצברה חדשים, שקלים מיליון 20 של

בבאו״שבע. משקיפים הגיבו

יוחזר לא משוחרר שטח
 בשל מודעי, יצחק על כועסים חרות של ראשי־עיריות

 כיורשו כליברלים, מקורבו אדמת, דויד את למנות כוונתו
 שלו הקדנציה את המסיים גדות. גירעון ח׳׳כ״חרות של

הפיס. במיפעל
 הפיס, ממיפעל רבים כספים המקבלים העיריות, ראשי

חרות. מאנשי מישהו בידי תישאר שהמישרה דורשים

פארק ראשון־לציו!
 פרטי בביקור שהיה ניצן, מאיר ראשון־לציון, עיריית ראש

 המעיינים יהודיים, משקיעים עם שם נפגש בארצות־הברית,
 עתירות־ תעשיות של פארק בבניית להשקיע בהצעה כעת
בעיר. ידע

חדש דתי עיתון
 שבועון של לאור הוצאתו מאחורי עומדים המפד״ל צעירי
 שמעון כהגדרתו, זה, יהיה בחינם. שיופץ טוב. שבוע בשם

 עורכו הראשית. וברבנות במפד׳׳ל יתמוך והוא ציוני־דתי,
שרייבר. אפריים יהיה

לתיירות ייעצז ררח
 המתמחה אמריקאי, רואי־חשבון מישרד פאנל״קאר,

 עובדים 4500 והמעסיק תיירותיים, לפרוייקטים בייעוץ
 רואי־ מישרד יהיה נציגו בארץ. נציגות פתח העולם, בכל

טפר. - הר־טוב - ראובני החשבון

ימן1נ גיזדא כעריכת


