
תיגונן־ך
 יקים ניסי□
מד מחנה בלי

 לליברלים, חירות בין האיחוד של מימושו עם
 שר- של נוסף, מחנה בליכוד להיווצר עשוי

ניסים. משה האוצר
 את מסתיר ואינו במישח״האוצר, הצלחתו על נשען ניסים

 במחשבה דוגל והוא חובש־כיפה הוא מיזרחי. היותו עובדת
 למשוך שינסה מחנה, שירכיב לכך מניעה איו הליברלית.

הללו. הדגלים אחד תחת אנשים אליו

י1ל למחנה ליברלים
 שהמחנה התחושה גוברת לוי דויד של במחנהו

 עם חירות של מהאיחוד כתוצאה יינזק לא
נשבר. ייצא אף ואולי הליברלית, המיסלגה

 עשרות שכמה נוכחו הם לוי, אנשי שערכו חשבונות אחרי
 למחנה דווקא יצטרפו הליברלית המיפלגה מרכז מחברי

 שמיר, או שרון ממחנות חלק להיות ירצו שלא מכיוון לוי.
אלד״ במחנות באהדה יתקבלו לא גם וחלקם

 - ואן גזנתן
לכלא מכלא שיחה

 סד ג׳ונתן שוחח האחרון השישי ביום
 אשתו עם בטלפון הראשונה בפעם לארז־

 בבתי־ ונכלאו נשפטו ששניהם מאז אן,
שונים. כלא

דקות. 15 ארכה השיחה
להת גם פולארד הזוג לבני יותר מעתה

זה. עם זה כתב
 למישפחת הגיע לא השבוע ראשית עד

 מכל אחד דולר אף ולפרקליטם פולארד
 בפירסום בארץ, עבורם שנאספו הכספים

רב. כה
השג עם לא־מבבר נפגשו פולארד הורי

 את לפניו ושטחו רוזן, מאיר הישראלי, ריר
תלונותיהם.

שחל נגד שפייור
 ירד שפייזר, אליהו בין עימות צפד בקרוב
 שר- שחל, משה לבין הכנסת, של הכלכלה ועדת

האנרגיה.
 של ועדת״הכלכלה חחלטת עמי תוצאה יהיה העימות
 כפי במשק־הדלק, הרפורמה ביצוע את לעכב הכנסת

מישרד־האנרניד״ שביקש
 במשק״הדלק הנעשה על תלתות לשפייזר הופנו נעבר

 ידרוש עתה כי ונראה שחל, השר של כהונתו בתקופת
מישרד־האגרגיה. מראשי הסברים שפייזר

 הלביא על החלטה
מאי באמצע

 או לחסד — ד-לביא׳ של גורלו על ההחלטה
 מאי. באמצע להתקבל עומדת — לשבט

 של נסיעתו לקראת תתקבל הממשלה החלטת
 והוא לאדצות־הברית, שר-הביטחון. רבין, יצחק

לאמריקאים. אותה שיביא

יבטל שומרון
המינויים פורום

אחת כי אומרת, בצדדל עקשנית שמועה

 הרמטכ״ל שומרון, ח של הראשונות הפעולות
השיבוצים. פורום ביטול תהיה החדש,
 שני, יום בכל המתכנסים אלופים. מעשרה מורכב הפורום

 אלוףימישנה מדרגת קצינים של שיבוצם על והמחלימים
 בצבא. קליקותיהקצינים את יצר הפורום של קיומו ומעלה.
המערכת. פעולת על והיקשה

 עצמו, שומרון על־ידי להבא המינויים ייעשו השמועה, לפי
 ובכל למינויים, בצה״ל האחראי אכ״א, ראש עם שיישב

 יחידתו שבקציני הרלוונטי, המפקד אליהם יצטרף פעם
דנים.

 חדרו את יירש מי
בגין? שר

 מתנהל, בתל-אביב ב״מצודת־זאב״
 השרים בין מאבק השטח, לפני מתחת

 ראש־ בגיז, מנחם של חדרו טל הבכירים
לשעבר. התנועה וירד לשעבר הממשלה

 ידיעה, שבוע לפני הפיצו לוי דויד אנשי
 ואף בגין, של חדרו את לוי מקבל שלפיה
פגי במה בחדר קיים כבר הוא כי אמרו
 אינן שהשמועות העלתה בדיקה שות.

 בשני שיפוצים נערכים ב״מצודדד נכונות.
ארי השרים יקבלו שאותם אחרים, חדרים

לוי. ודויד שרון אל
 ראש־ ,כנראה יקבל, בגין של חדרו את

שמיר. יצחק הנוכחי, הממשלה

התמרמרזת
בבתי־הסוהר

 האסירים בקרב שוררת רבה התמרמרות
 חופשות- בגלל בארץ, בבתי-הסוהר והאסירות

 אסירי- מבץ לאסירי־־העולם שניתנו החג
המחתרת.

 הקריטריונים באותם עומדים שהם טוענים, רבים אסירים
 מזמן לא נקצב שעונשם אסירי־המחתרת, כמו לחופשות

 בחופשת־חג. זכו לא זאת בכל אך נשיא־המדינה, על-ידי
 דויד החרש, הנציב נגד טענות לשורת מצטרפת זו טענה

 רפי של לימיו מתגעגעים כבר רבים ואסירים מיימון.
להתפטר. שנאלץ הקורם הנציב סויסה,

 ,,הארץ״־מיזרוד מישפס
המשך -

 לבית-המישפט כנראה״ יפנד״ ״הארץ״ העיתון
 מיזרחי* ממישסט חלקים סירסום להתיר וידרוש
 בבית- הדיון במהלך חסויים שהפכו ״האריך

המחוזי. המישפט
 בכירים אנשים מהם עדים, של ובשמות בעדויות מדובר
 שדנה ולנשטיין, שולמית שהשופטת לו, ומחוצה בצבא
 בית* בצו. פירסומם את אסרה הנמוכה. בערכאה בתיק

 אלד״ לנקודות בפסק־הדץ התייחס לא העליון המישפט
 לגבי מדהימות עובדות ייחשפו החסיון, יוסר אם

בכירים. אישים

 הליברלי המרכז
מתאושש

 בימין הקטנים הגופים בין המגעים מתחדשים
 שינוי לבץ הליברלי המרכז בין ובעיקר המתון,

 ממיפלגת- לחלק אחת לקדנציה שהפכה ול״ע,
העבודה.

 העימות מונע השונים הגופים בין הסופיים ההסכמים את
 וירשובסקי, ח״כ ובין רובינשטיין אמנון השר בין האישי
 במרכז חלק לקחת מסרב וירשובסקי שינוי. מראשי שניהם
.2 מיספר יהיה לא שבו גדול,

 ביקשה המישטרה
להסגיר

 לפני כבר ביקשה מישטרת-ישראל
 את שתדרוש מהפרקליטות, רבים חודשים
 מארצות־ זוכוביצקי יונתן של הסגרתו
הברית.

 אייזנברג שאול של חתנו זוכוביצקי,
 אלבין, מיכאל איש־הבורסה של ושותפו

 פרשת של פיצוצה עם הארץ את עזב
 התאבד ששותפו אחרי גם שב, ולא אלבין

 מיש־ חקירה בעת להימלט) ניסה (או
טרתית.

 את הגישה לא עדיין פרקליטות־המדינה
 ארצות־הב־ לשילטונות בקשת-ההסגרה

רית.

 החרש, המרכז לכיוון בחוזקה פוזלים העצמאיים הליברלים
 אחרי במיפלגודהעבודה מקום להם מובטח שלא מכיוון

 רק נועדה זה בתחום פעולתם כי יתכן הבאות. הבחירות
 מקום שוב להם לתת מיפלגת־העבודה על ללחוץ

ברשימתה.

 בינלאומי פרס
לישראלים

 סרס- את יקבלו ויהודיה, ערבי ישראלים, שני
ח על-ידי שנה בכל הניתן הבינלאומי, השלום  ל

 ועל בחינוך הישגים על האמריקאית, קוהל
אויבים. בין לקירוב המביאה תוכנית

 כמפקח המשמש מחנך מתרשיחא. נחאס סלים הם השניים
 מחנכת מוזס, ושימחה העליון, בגליל ערביים בתי־ספר על

מירושלים.
 שדנה תוכנית־לימודים. שנתיים במשך גיבשו השניים

 והיא במישרד־החינוך, התקבלה התוכנית העצמית. בזהות
 בהצלחה. וזוכה שנתיים כבר מופעלת
 ובית־ יהודי בית־ספר של משותפת עבודה דורשת התוכנית

 ברחבי בבתי־ספר רבים מיזוגים יצרה והיא ערבי, ספר
הארץ.
 למסע־ ביוני ייצאו הפרם חתני הישראלים שני

בארצות-הבדית. מחוף־אל-חוף הרצאות

 חברות־הביטוח
איידס חולי נגד

 לביטוח- החברות התאחדות של כינום־חירום
 שיידון המרכזי הנושא בקרוב. יתקיים חיים

 מחלת-האיידס. יהיה בכינוס
 חברות־ מצד לחץ מופעל הישראליות חברות־הביטוח על

 אלה חברות מבוטחות. הן שבח בעולם, הגדולות הביטוח
 ואינן ונושאי־הנגיפים, חולי־איידס לגבי סייגים הכניסו כבר

 החברות על כופות הגדולות החברות אלה. אנשים מבטחות
 תרשים. מבוטחים לגבי דומים סייגים להכניס הישראליות
 שאלות בצורת ביטוי לידי באים הסייגים
 למלא. החדיש המבוטח נדרש שאותו בשאלץ,

 בגפו, החי ,25 גיל מעל גבר יישאל למשל, כך,
 נוסף גבר עם גר הוא מדוע או נשוי, אינו מדוע

 ותינתן מיקצועם, לגבי יישאלו גברים בדירה.
 במו מסויימים, למיקצועות מיוחדת תשומת-לב

 מדינות באיזה יישאלו אנשי־עסקים ספרות.
 עם קיימו מערכות-יחסים ואילו ביקרו, בעולם
אלה. במדינות נשים

 תלונות
שו־בי־דיו נגד

 תלונות להגיש ממשיכה עורכי־הדין לישכת
 עשיית באשמת עורכי-דין, נגד מישמעתיות

 הנחיות למרות בעיתונות, עצמית פירסומת
הלישכה. של המרכזי הוועד של חדשות

 לגבי החראות את המרכזי הוועד שינה חודשים כמה לפני
 מסוג תלונות החבל. את קצת והתיר בעיתונות, הפירסום

 של לעתירתם עד הדברים את גילגלו ללישכה, שהוגשו זה,
 לבית־המישפט נבו ויפעת ציטרין בן־ציון העיתונאים

 את בסוד לשמור לעיתונאים התיר פסק־הדין העליון.
שלגם. מקורוודהמידע .

 - העיתתים שרבי
בשווייץ אורחים

היו העיתונות של ועדת־העורכים חברי
 חופשה של שבוע לא-מבבר בילו מית

השווייצים. כאורחי בשווייץ,
 מורת־רוח עורר פורסם, שלא הדבר,

 שאין הסבורים העיתונאים, מן חלק בקרב
 יבלו הגדולים העיתונות שעורכי נאה זה

 של על־חשבונם יקרה חופשה בצוותא
 מדינה בשום דוגמה לו שאין דבר — זרים

דמוקרטית.

 גגד חקירה
הירוקה הסיירת

 שבראשה ציבורית, ועדה הקמת יוזמים מהנגב בדווים
 בשנים שהתרחשו אירועים לחקירת שופט־לשעבר, יעמוד

 לטענת הירוקד״ הסיירת מעורבת היתה ושבהם האחרונות
 הסיירת, פקחי פועלים הבדווים וכויות על להגנה האגורה
לחוק. בניגוד רבים, במקרים

 אפשר מימצאיה על-פי כי מקווים הוועדה יוזמי
 ולפצות הסיירת אנשי את לדין להעמיד יהיה
להם. שנגרמו הנזקים על קורבנותיהם את

פדגדפטי ענת בעריפת




