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 הרוטציש המוקש
האחרון

 יעקובי, וגד שחל משה השרים של הסודית הוועדה
 המערך שיציג בתנאים לדון שהתכנסה ברעם, עוזי והמזכ״ל
 לדרוש החליטה הסכם־הרוטציה, קיום לפני לליכוד

מהליכוד:
 רשות־ של הוועד־המנהל הרכב שינויי •

 מישקל בו יהיה המיפלגות שלשתי כך השידור,
זהה.

 לליכוד(ארבעה ברורה עדיפות יש הנוכחי בהרכב
 נציג יש למפד׳׳ל נציגים). המעדר(שני על־פני נציגים)

אחד.
 יצחק יישבו בו מצומצם, בלבלי קבינט יוקם •

יעקובי. וגד ניסים משה פרם, שימעון שמיר,
 פרס, שימעון ראש־הממשלה, לממלא־מקום •

כלכלית. החלטה כל על זבות־וטד תהיה
 מתחום יעבור ישראל מקרקעי מינהל •

 למישרד־ שלמישדד־החקלאות אחריותו
והתיבנון. הכלכלה

 שר ג1ל1נ1המ
דמיאניוק

 שרות מטעם ועדה פירסמה השבוע
 שלה החקירה מסקנות את בתי־הסוהר

 דמי ג׳ון החשוד שנתן המונולוג בעניין
 ברק. דפנה הזה״ ״העולם לכתבת יאניוק

 המשכים(״העולם בשני פורסם זה מונולוג
 לא החקירה במהלך ).13.8 ,6.8 הזה״

ממע איש הוזמן ולא ברק, דפנה נחקרה
הזה״. ״העולם רכת

 המימצאים ״...לאור קבעה: הוועדה
 דפנה שהכתבת למסקנה הוועדה מגיעה

 ג׳ון מוחזק שבו לאגף נכנסה לא ברק
 בכל העציר, עם שוחחה לא ואף דמיאניוק,

 בתי־ שרות במישמורת נתון היותו זמן
איילון.״ בבית־הסוהר הסוהר
 הצדד אחד הכתיר הזאת ההודעה את
 לא ״דמיאניוק הטלפנית: בכותרת רונים
הזה״. העולם כתבת עם מעולם שוחח

 כיצד לפרט חופשי אינו הזה״ ״העולם
 המערבת ואין המונולוג, את העציר נתן

 שלה חובת־השתיקה את להפר מוכנה
אחר. או זה פירסום־הבל בגלל זה, בעניין

 בתי־הסוהר שרות של ועדת-החקירה
 בתחום שהתה אכן ברק דפנה כי קבעה■

 רישום. אין כך על וכי איילון, בית־הסוהר
 על גם בהודעדדלעיתונות. נכלל לא הדבר

להגיב. מוכן הזה״ ״העולם אין זה מימצא
 בצורה קובעת הזה״ ״העולם מערכת

 בשם שפורסם המונולוג כי חד־משמעית
 כל וכי על־ידו, ניתן אבן דמיאניוק ג׳ון

עצמו. העציר של מפיו באה בו מילה

 לווייצמן התנגדות
העבודה במיפלגת

 למנוע מנסים העבודה במיפלגת ימניים עסקנים
 בטענה למיפלגה, עזר-וייצמן של הצטרפותו את

 ממצעה. וחורגות מדי יוניות הן שעמדותיו
 .בידיו להפקיד הרעיון התנגדות מעורר במיוחד

 במיפלגה. הערבית למחלקה האחריות את
 בן־ בנימץ(״פואד״) הח״ב כי נודע בינתיים
 מתכוון יחד, בסיעת וייצמן של חברו אליעזר,

 פרטי. בהסכם למיפלגה להצטרף
 לאחרונה, התערערו בן־אליעזר לבין וייצמן בין היחסים
הגדולות. המיפלגות משתי ח״כים עם מגעים ניהל ופואד

 לאנשי כי נראה הבאות. בבחירות ראשון־לציון, עיריית
יותר. מפתות הצעות היו העבודה

 ממלכתי ביקור שד
בקשיים

 ראש־הממשלה של לישכתו אנשי
 לארגן מאמץ כל אלה בימים עושים

הרו לפני ספורים ימים פרם, לשימעון
 ראשי בקריית־שמונה. חגיגי ביקור טציה,
 קשוח, משא-ומתן איתם מנהלים העיר

ממ הבטחות האירוח תמורת ודורשים
 ישנות, הבטחות וקיום חדשות שלתיות

מולאו. שטרם
 בעיר פרם ביקר שבה האחרונה הפעם
 .1984 של הבחירות לפני היתה הצפונית

עג של במבול במקום התקבל הוא אז
 מבקש הוא כעת ויריקות. חרפות בניות,
 לקצה מקצה השתנתה תדמיתו כי להוכיח

 מעודד הוא הליכוד. של זה במעוז גם
ב התקבל שבה החמה מקבלת־הפנים

 היא גם בעפולה, בביקורו שעבר שבוע
הליכוד. של מיבצר

 לבקר ראש־הממשלה אמור השבוע
סמו ישובים ביניהם בישובי-גבול-הצפון,

 את אך — לקריית-שמונה ביותר כים
 לא ואליה מנגד, רק יראה הוא עצמה העיר

ייכנס.

 נוסף דיון יהיה לא
השב״כ בבג״ץ

 לפרשת נוסף לדיץ בקשות להגשת המועד עבר
 אחת בקשה אפלו שהוגשה מבלי השב״ב,

כזאת.
 חבג״ץ, החלטת את לקבל החליטו העותרים כל כי נראה

עליה. לערער ולא שלו, מנימוקיו אחד כל

 בבתי־הספר: הנזקים
דולר מיליון 30־20

 המקומיות ברשוית נעשו שנת־הלימודים פתיחת עם
 הלימודים בשנת בבתי־הספר ניזקי־רכוש של סיכומים
הקודמת,
 מערבת־ סבלה בלתי־רישמי אומדן על-פי

 והתיכוניים היסודיים בבתי-הספר — החינוך
 במחיר אחר וציוד ריהוט למיבנים, מנזקים —
דולר. מיליון 30 עד 20 של

 נגד המישטרה
אלכוהול

 התחילה הלילה, בשעות השבוע, השני ביום
 במועדוני־הנוער נמרצת בפעולה המישטרה

 מקומות-הבילוי בבעלי והתרתה בתל־אביב,
 בני לנערים אלכוהוליים משקאות ימכרו שלא

,18מ- פחות
 סגירה בצו מסתכן השוטרים, איימו האיסור, על שיעבור מי

״דן״. מועדון נגד שהופעל כפי מינהלי,

סביר נגד ועד־השבדים
 בתוקף מתנגד במישרד־החוץ ועד־העדבדים

שימעון של יועצו סביר, אורי של לכוונותיו

 שוקל אייזנברג
הכל לגלות

או בחוגי־העסקים עקשנית שמועה
 אייזנברג, שאול איש־העסקים כי מרת,

 את לפתוח שוקל בארץ, לאחרונה שביקר
 לראשונה ולגלות הציבור לפני הספרים

 בחברות אלבין מיכאל של מעלליו כל את
 הידועים במיסמכים המדובר הקבוצה. של

לחוקרי-המישטרה. היטב
 השבוע, החומר את שראה מישפטן

 ייקלעו הדברים, יתפרסמו אכן אם כי אמר
גדולה. למבוכה אלבין מקורבי כל

 השבוע סירב בארץ הקבוצה דובר
לשמועה. להתייחם
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 למישרד- הושאל כאשר לו שהיתה מזו בכירה

הממשלה. ראש
 במדור לראשונה שהופיע הפירסום, בעיקבות התכנס הוועד

 סמנכ״ל של דרגה להשיג מנסה שסביר כך על זה,
 למישרד־ההוץ. זו בדרגה ולחזור במישדד־ראש־הממשלה,

 בתפקיד סביר שימש פרס, שימעון של ליועצו שהיה לפני
בשגרירות כקצין־עיתונות בשרות־החוץ, יחסית זוטר

 ערך מלכה
פרטי תחקיר

 דמיאניוק ג׳ון עם הראיון נסיבות את שחקרה הוועדה
 הקודם הדובר מלכה, שימעון כי גילתה מיסגרת) (ראה

 העציר אצל פרטי ביקור ערך בתי־הסוהר, שרות של
 עליו. הממונים ידיעת ללא המפורסם,
מישמעתי. לדין להעמידו המליצה הוועדה

 דרש: ראו יוהנס
בבאר־שבש לשיר

 המיפלגה של החדש המזכ״ל ראו, יוהנס
ל הורה בגרמניה, הסוציאל־דמוקרטית

 נורדריין־ מדינת של הייצוגית מקהלה
בבאר־שבע. בחינם להופיע וסטפליה

 מדינת של ראש-הממשלה הוא ראו
גר במדינות הגדולה נורדריין־וסטפליה,

 — וופרטל העיר ותושב המערבית, מניה
 באר- עם ברית־ערים־תאומות לה שיש

 סיור־ההופעות על ראו שמע כאשר שבע.
 הבא, בחודש בארץ, למקהלה שתוכנן

 באר- של שמה שנשכח כך על השתומם
 בה ולהופיע בסיור להכלילה הורה שבע,
 לראש-עיריית מייד כך על והודיע חינם,

זילברמן. משה באר־שבע,

 גם - מס־הכנסה
בשבת

 פעולת נגד ניסים משה של החסודות הכרזותיו למרות
 כרגיל, לפעול האגף ימשיך בשבתות, מס־ההכנסה חוקרי

 סס־ נציב הוציא זו ברוח מפורשת הוראה ימות־השבוע. בכל
רבינוביץ. יאיר ההכנסה,

בביטוח־רבב פצצה
 ביוזמה לצאת השבוע עומדת רמת־גנית סוכנות־ביטוח

 הענף: כל את בהלם שתכה
 את ותפרסם ביותר, נמוכים מחירים תציע הסוכנות

 במחירים המדובר בעיתונות. גדולות במודעות התעריפים
 עד יימשך המיבצע לחברות־הביטוח. הפסדים שייגרמו
 בעוד החדש, המחייב התעריפון של לתוקף כניסתו

חודש. בעוד או שבועיים

קדימה פורץ אבולוף
 עורר״הדיו של הפוליטיות מניותיו מאוד עלו בחרות

 על־ידי שעבר, בשבוע שהתמנה אבולוף, ניסים הירושלמי
 לקבלנים. לסיוע הוועדה בראש לעמוד לוי, דויד

 מכינים לוי, דויד של מקורבו אבולוף, של חבריו
 וכבר המיפלגה, להנהגת בעתיד צירופו את

 כחבר-כנסת לכהן טובים סיכויים לו יש היום
הבאות. הבחירות אחרי

יגיבו רואי־החשבון
 נציב של פעולותיו נגד פומבית תגיב רואי־החשבון לישכת

 הנישומים על המכבידות רבינוביץ, יאיר מס־ההכנסה,
, ועליהם. שלהם

 ומצליח במיקצועו, רואה-חשבון הוא רבינוביץ
 של החשבונאיים תרגיליהם כל על להתגבר

חבריו.

מצפת
למיפלגות

 בטלהיים אבי את שיחליף הוא רהט מנחם
״מעריב״. של מיפלגות לענייני ככתב

 בצפון, מעריב של הכתב שנה 25 ומזה צפת תושב רהט,
בתל־אביב. זמנית להתגורר יעבור

5נוימז גיורא בעריכת  ■




