
שנתיים עד הבוררות:
 הבוררות תהליך כי סבורים מישפטיים מומחים
שנתיים. עד וחצי מימנה יימשך טאבה בעניין
 הבאות, לנחירות סמוך יינתן הבוררים פסק אחרות: במילים

הקבוע. במועדן יתקיימו אלה אם

לגזית .מרגל״ תדמית
 מכוונתו נסוג פרם ששימעון לכך האמיתית הסיבה זו

בוושינגטון: ישראל כשגריר גזית שלמה את למנות
 מינויו כי הזהירה באמריקה היהודית השדולה

 יתפרש בצה״ל, ראש־אמץ לשעבר גזית, של
 לשגרירות וידביק מזיק, באופן בארצות-הברית

 פרשיות לאור ביהוד מרגלים״, ״קן של שם
האחרונות הריגול

 במס־ההבנסה
עיתונים קוראים

 גילה, רבינוביץ, יאיר מם־ההכנסה, נציב
מדהימה: עובדה השבוע

 מחלקת־החקי־ של העיקרי המידע מקור
חקי או מלשינים אינו במס־ההכנסה רות
בעיתו גלויים פירסומים אלא יזומות, רות
נות.

ה החדשים, העשירים של שמותיהם
במ עיני-כל והמנקרים חיי-הוללות חיים

 ענקיות, ובמסיבות מפוארות כוניות
ה למדורי שמם את להשתיל הדואגים

 במדד בקפידה נרשמים והרכילות, חברה
עבודה. לה ומספקים לקת־החקירות

חברים הצרפתים
ב - !,לי

סובלים וחייליה□
 העביר צדדל כי רבין, יצחק של הכרזתו בגלל

 מהיחידה פצוע בחיפה ״רמב׳׳ם״ לבית-החולים
 היחידה מפקדי מנעו יוניפי״ל, של הצרפתית

לישראל. נוספים פצועים של העברתם את
 ומדד הצרפתים בין מהקרב קשה, פצועים חיילים כמה ^

 בבית* באישפוז מכך כתוצאה נותרו שעבר, בשבוע אמל,
בנקורה. הקטן החולים
ישראל, עזרת את הצרפתים ביקשו לכן קודם

 נוטרים הם יתפרסם: הדבר כי ידעו לא אך
 לפני כלפיהם שדטיח ״נבלות״, הביטוי על לרבץ
 מבקשים הם כי שייוודע רוצים ואינם שנה,
טובות. ממנו

לכנסת? רנסקי שצ יי
 את לשכנע מנסים העבודה במיפלגת חוגים

 — למיפלגה להצטרך שצ׳רנסקי אנטולי־נתן
 לכנסת מועמדותו את להציע ומתכוונים
הבאות. בסתירות

לישראל קומו
 לבקר מתכוץ קומו, מריו ניו-יורק, מדינת מושל
הקרובים. בחודשים בארץ

 סיכויים בעל הוא מישרתו, על שנית המתמודד קומו,
בבחירות לנשיאות, הדמוקרטים כמועמד להתמנות טובים

 אחרי לכך. הכרחית הכנה הוא בישראל ביקורו .1988
הארט. וגארי בוש ג׳ורג׳ של ביקוריהם

 אינם המפונים
הלהאות מחזירים

 מחבל-ימית המפונים מן אחד אך שמור: סוד
 ההלוואות מן אחת שחוקה אגורה אך החזיר לא

שקיבל.
 את לגבות איך הראש את לעצמו שובר ממשלתי מישרד

 המענקים על נוסף למפונים שניתנו האלה, ההלוואות
 את להחזיר חולם אינו מהם איש כי נראה שקיבלו. השמנים

קלושים. לגבותו: הסיכויים הכסף.

לוי אחרי חוב
 חוב נותר טכסם, בדאלאס, בבית-מלון

 סגן־ראש■ של שהותו עבור נפרע, שלא
 האחרון ביקורו בעת לוי, דויד הממשלה

בארצות־הברית.
 ביום־העצמאות במקום, התארח לוי

 — נוצרי אירגון הזמנת על-פי האחרון,
החוב. את פרע לא אשר הוא זה ואירגץ

 לנהל רזצה הקרפ״ר
רמב״ם את

 קצין־דפואה־ראשי רווח, משה הד״ר תת-אלוך
שסע השני ביזם ניגש צה׳־ל, של  למיברז ה

 ״רמב״ם״ הממשלתי בית-החולים מנהל למישרת
 ובעל הבולט המועמד הוא בה, עד בחיפה.

תר הרסם הסיכויים  מלבדו בתפקיד. לזכות סו
 עצמו. מבית-החולים רופאים מועמדותם הגישו

 ואת צדדל, את לעזוב עליו יהיה רווח, יזכה אס
 יקבל, ראשי קצידרפואה במיפקדת מקומו

 המנהל דנץ, יהודה הצעיר הפרופסור כנראה,
 איש הוא דנון ״סלינסוך. בית-החולים את היום
לקופת-חולים. שהושאל צבא,
 בתדס, יוסף הפרופסור רמב״ם, של הנוכחי המנהל

 ממישרתו, יפרוש שנים. חמש זה בתפקידו המשמש
 כבית־החולים יישאר הוא הבא. החודש בסוף בהסכמתו.

הגינקולוגיות. המחלקות אחת של כמנהל

 מנסה סביר
בדרגה לעלזת
 מועד לפני בלבד חודשיים בפודי-סודות,

 ראש* של יועצו סביר, אורי הגיש הרוטציה,
 מיוחדת בקשה תיקשורת, לענייני הממשלה

 להתמנות לנציבות־שרות־המדינה: במינה
 מישרד-ראש-הממשלה. סמנכ״ל
 כבר יש במישרד שכן לבקשה, התנגדות התעוררה בנציבות
 נוסף. לסמנכ״ל תקן ואין — שומר אריה — אחד סמנכ״ל

 — למישרד־החוץ לחזור יוכל הוא בנסיונו, סביר יצליח אם
 בכיר במעמד — למישרד־ראש״הממשלה הושאל שממנו

 כבר רבה תסיסה ביניהם מעורר והדבר פרס, יועצי מכל
עכשיו.

החוצה בדרך דורון
 ידר דורון, חיים שהפרופסור הסיכויים גוברים

 ההסתדרות מזכ״ל יפרוש. קופת־חולים, מרכז
 הפרופסור את תחתיו למנות ברצינות שוקל
 של חכירורגי המערך מנהל סרוודיו, צ׳ירו

״בילינסוך.
 עין־כרם, הדסה מנכ״ל פינחס, שמואל של מועמדותו

הפרק. מן זה בשלב ירדה

גוסס האפור השוק
 באחרונה הצטמצמה האפור בשוק הפעילות
 שערי ירידת בעיקבות אפסיים, למימדים
הבנקאית. הריבית

 הם האפור בשוק כספים עדייו המחפשים היחידים הלווים
 הלוואה לקבל מצליחים אינם שונות שמסיבות גורמים

.59: היא לשלם שעליהם הריבית בנקאית.

 להתערב יתבקש שרזן
כוח־המשימה ננד

 הכלכלי, לכוח־המשימה הייצוא מכון בין המאבק מחריף
בארצות־הברית. ישראליים מוצרים שיווק שאלת סביב

 אחד, בצינור הייצוא כל את לשווק מציע כוח־המשימה
 של ויצרנים יצרני־המזון של למורת־רוחם — בפיקוחו

אחרים. מוצרי־צריכה
 הגדולות, ברשתות המוצרים את למכור רוצים אנשי־הכוח

 באו שהם העובדה על דגש שימת תוך עממיים, במחירים
 מכון על״ידי הנתמכים לעומתם, היצרנים, מישראל.
 יוקרתיות בחנויות תוצרתם את לשווק מתכוונים הייצוא,

 איכות על המכירה את לבסס ורוצים גבוהים, ובמחירים
 שלהם. המוצא ארץ על ולא המוצרים,

 השר של התערסתו את ידרוש הייצוא״ ״מכון
היצרנים. להגנת שחץ אריאל

 כתנא: של הבא הקורבן
למזכרות חנויות

 כהנא מאיר מתכוון בחופי־הרחצה, ״לטפל" שיגמור אחרי
 לתיירים המוכרות חנויות פועלות שבהם לבתי־מלון להציק
 נוצריים. ותשמישי״קדושה מזכרות

 חזיתית, החנויות על יסתערו כהנא של סריוניו
 מבתי• לשלול ינסו הדתיות במועצות וסוכניו

ההכשרים. את המלון

אנודת־מים על פשיטה
 של אגורת־המים על פשיטה השבוע ערך מס־ההכנסה
 והלוואה כספיות חריגות על ידיעות בעיקבות עמק־הירדן,

 ממנהליה. לאחד האגודה מקופת גדולה
 מהפסדים סובלת קיבוצים, חמישה של בבעלותם האגודה,
כבדים.

אוח? עיריית
 על יכריז שמישרד־הפנים הסיכויים גדלו

כעיר. קריית-אונו

ר2 מ ר
ומתפייס בועס

 תל־ בעיריית חרות של החזק האיש לשעבר קרמר, אריה
 אותו ממנה שאינו כף על להט, שלמה על זועם אביב,

 מהמרכז כספי, יצחק של במקומו כסגן־ראש־העיריה,
הליברלי.

 בין לסכסן־ קרמר של הרבים נסיונותיו בתוהו שעלו אחרי
 נגר חברי־המועצה בהמרדת קרמר עוסק לליברלים, צ׳יץ׳

 צ׳יץ', של המלא בגיבויו הזוכה עשת, אלי העיריה. מנכ״ל
 הוא גם גריפל, ליגאל קרמר בין סולחה נערכה בינתיים
 לשכנעו והצליח בלהט הפציר שגריפל אחרי — מחרות
 איש־מיפלגתם, של צירופו על שהטיל הווטו את להסיר

העיריה. להנהלת צבי, דויד
 להנהלה, צבי את לצרך כה עד התנגד להט

מדי. דלים לתפקיד שכישוריו מחשש

 מתעניינים
כלואה בחיילת

 ו״אינטרנצ- אינטרנשיונל״ ״אמנסטי
 מתעניינים בלונדון סרבני־המילחמה״ יונל

 זה הכלואה ישראלית, צעירה של בגורלה
עריקות. בחשד צה״ל, של בכלא שבועיים
 צבאי שרות של חודשיים אחרי
 מונעים טעמי־מצפון כי הצעירה הצהירה

 שלפיה ההצהרה אותה — לשרת ממנה
 משרות• בפטור דתיות צעירות זוכות

 כך, על הגיבו לא כשמפקדיה ביטחון.
 מהשרות. עצמה דעת על הסתלקה
 נעצרה היא אחר־כך חודשים ארבעה
 שקלו הצבאית ובפרקליטות בביתה,

 צבאי. בית־דין לפני למישפט להעמידה
 היעדרותה אס הספק בגלל נפסל, הרעיון

 ומחשש בעריקות, להיחשב יכולה אבן
 של כקיפוח להתפרש עלול שהמישפט

 בדיוק נהגה אשר חילונית, דורשת־פטור
 חוזרות-בת- דתיות. דורשות־פטור כמו

 הכרה פיתחו אם גם פטור מקבלות שובה
שרותן. במהלך דתית

 לפני לדין הצעירה הועמדה השבוע
קצין־שיפוט.

לתיירזח גם ירידים
 בתחום גם ירידים תפיק לוי אלי של ירידי־האומה חברת

 בירושלים. יריד־מלונאות הצלחת בעיקבות תיירות־הפנים.
 מיוחד שיהיה בעכו. יריד־תיירות בספטמבר לוי יקיים

 לוועדי מוזלות חבילות־תיור יימכרו ובו הצפון, לאיזור
מיפעלים. ולהנהלות עובדים

נזימז ו״יזדא בעריכת


