
 לשלושה מקווה פרס
מנדטים ארבעה

 הוא הבאות בבחירות פרם שימעון של יעדו
 למיסלגת• מנדאטים שלושה־ארבעה לרכוש

העבודה.
 כראש־ יכהן שהוא להבטיח כדי בכך שדי סבור פרס

 מחרש תקום אם גם הבאה, הקדנציה כל במשך ממשלה
ממשלת־האחדות־הלאומית.

 ראשיהממשלה מישרת שאיוש נסיונו, סמר על סבור, פרס
 הוא המדיניות. ניהול את לו המאפשר הקובע, הדבר הוא

 מסע־הבחירות במרכז השלום נושא את להעמיד מתכוון
בלעדי. כנושא כמעט שלו,

בליכוד חילוקי־דעות
 שערך בסיור השבוע, הודיע לוי דויד השר

 המועמד יהיה מי הוחלט טרם בליכוד כי בצפון,
 לקראת התנועה בראש שיעמוד המוסכם

 האפשרות את שלל לא לד הבאות. הבחירות
 התפקיד. על יתמודד עצמו שהוא

 קצב משה השר שאמר לדברים בניגוד עמדו לוי של דבריו
 לכן. קודם אחדים ימים בצפון, הוא אף שעיר ביקור בעת
 הוא שמיר יצחק וכי התמודדות, צפויה שלא הודיע קצב

סביבו. יתאחדו המחנות וכל הכל, על המוסכם המועמד

 לסוה קשיים
בעבודה

 מיפלגת־העבו• של מסויימים בחוגים
 קיימת הניצי, לאגף המשתייכים דה,

 לתפקיד סנה אפרים של למינויו התנגדות
 המים־ של דמוקרטי לחינוך האגודה ראש
לגה.

 תת־אלוף שפנה, טוענים המתנגדים
 ראש־ בערב מצה״ל שפרש במילואים

 מכדי בדיעותיו, מדי מתון הוא השנה,
 תנועת־ של החינוך דרך את להתוות

העבודה.

למטה־ההסברה דמון
 ודאי היותר המועמד כרגע הוא רמון חיים ח״כ

 מיפלגת־ של ראש־מטה־ההסברה לתפקיד
העבודה.

 על התפקיד יוטל כאילו כה, עד שפורדם למה בניגוד
 ברעם, עחי של בתמיכתם רמת זוכה שחל, משה השר

 של המדיני המנכ׳ל ביילין, יוסי ושל מזכ״ל־המיפלגה,
מישרר־התוץ.

הקרוב. בזמן המיפלגה בצמרת תתקבל ההחלטה

חוקה חקיקת נגד פרס
 הפרופסורים ליוזמת בתומי מתנגד פרם שימעון

למדינת־ישראל. חוקה חקיקת שהציעו למישפטים,
 מכריע שינוי חל לא עוד כל כי סבור פרם

 להוביל יכולה כזאת יוזמה כל הכנסת, בהרכב
לאומנית־דתית. חוקה לחקיקת רק

 דעת את תסיח חוקה לחקיקת היוזמה שמא חושש גם פרם
 ועידת־שלום לכינוס היוזמה סביב הוויכוח מן הציבור

בינלאומית.

מובן ההתפטרות מיבתב
 מיפלגת־העבודה שבסיעת ״יחד״ אנשי בקרב

 וכאשר אם וייצמן עזר יעשה מח לראות מחכים
עמר. שלמה ח׳׳כ נגד כתב־אישום יוגש

 במסיבת־עיתונאים וייצמן הודיע האחרונות הבחירות ערב
 חברי,יחד״ שכל בתל־אביב בביח־סזקולוב שנערכה
לו, המעניקים חתומים, מיכתבי־התפסרות בידיו הפקירו

 המיכתב את להגיש בלתי־מעורערת סמכות התנועה, כירר
 בעבירה מעורב יהיה מהם שאחר במיקרה ליו״ר־הכנסת

קלון. עימה שיש
 מיכתב־התפטרות לבטל ח״כ כל יכול החוק לפי

הגשתו. אחרי שעות 48 תוך שלו,

אכן את השאיל אהל
 לוועדת מצה׳׳ל הושאל אבן יעקב תת־אלוף

 למדינה. 40חגיגות־שנות־ה* מטה
 בבריטניה צה״ל נספח ואחר־כר דובר־צה״ל, בעבר היה אבן

 ושב אחדים חודשים לפני סיים זה תפקידו את ובנורווגיה.
 הולם. תפקיד עבורו נמצא לא מאז לארץ.

 תערוכת־ מנכ״ל אבן יהיה למרינה 40ה־ חגיגות במיסגרת
 בתליאביב. הירקון בפארק שתתקיים הישגי־המרינה,

נפרד. ביתן בתערוכה יהיה לצה״ל

מחודשת התעוררות
כרמה

 מחודשת התעוררות יש האחרונים בימים
 תקופה אחרי ברמת־הגולן, הדרוזים בקרב

שקט. של ארוכה
 אחדים וימים מישטרה, בניידת אבנים יידו שעבר בשבוע

 מהבניאס המוביל בכביש ריקים בקבוקים ניפצו אחר־כר
הרמה. לצפון

 גל מקדימים אלה שמאורעות חוששים כוחות־הביטחון
 הרמה לסיפוח שנים חמש מלאות לקראת שיבוא חדש,

למדינת־ישראל.

 הסתדר ■עקובי
האחרונים עס

 ו״מע• אחרונות״ ״ידיעות עורכי עם בשיחה
 עיסקה יעקובי גד שדייהתיקשודת סיכם ריב״,

 הערוץ מכספי היומית העיתונות פיצוי על
השני.

 הערוץ מקופת היומית העיתונות תקבל המוצע, החוק לפי
 מתנגדי להם. הצפוי המיסחרי הפירסום אובדן על ,פיצוי"
 וכדמי־לא־יחרץ. כשוחד זאת כינו הערוץ
 שאר לא וגם בשיחה, שותף לא חדשות. השלישי, הצהרון

 השבועונים יוחרמו המוצע החוק לפי היומיים. העיתונים
רישמית.

 להסגרת הבקשה
מתעכבת זכוביאקי

 שתגיש פרקליטות־המדינה הודיעה השנה אפריל בחודש
 מארצות- זכוביצקי יונתן להסגרת הבקשה את בקרוב

־ הברית.
 במע־ חשוד אייזנברג, שאול של חתנו זכדביצקי,

 להכנת ממתינה עדיין היחידודלחקירות־הונאה שי״מירמה.
מתעכב. העניין ומשום־סה הבקשה,

ית1מכו רכש לא העסקן
 למנהלי־ שקלים אלף 250 של סכום חילקה המפד׳׳ל
 אלף 25 קיבל מהמנהלים אחד כל המיפלגה. של מחלקות
 מכוניות לרכישת מיועדים שהיו לא־צמודים, שקלים
חדשות.
 עשה לא מקבלי־הבסף מבין אחד עסקן לפחות

מכונית. לרכישת שימוש בו

 המתינה התרופה
בנמל־התעופה

 קל״מ, במטוס דראמה התחוללה שבועיים לפני
לתל־אביב. מאמסטרדאם דרכו את שעשה

 גילתה ינסן מרי בשם חולת-אפילפסיה נוסעת
 חשש והיה שלה, התרופה את שאיבדה במטוס
בהתקף. שתלקה

 חברת־ של הרפואי המרכז עם קשר יצר צוות־המטוס
 מנכ״ל בוורס, פרד עם התקשר וזה ההולנדית, התעופה

 להשיג הצליח הוא רבים, מאמצים אחרי בישראל. קל״מ
 המתינו חברת־התעופה ואנשי בתל־אביב, התרופה את

התרופה. כשבידיהם המטוס, שם נחת כאשר בנמל־התעופה

לווענונו נוסף כרס
 סודות־ בסירסום שמואשם מי וענונו, למרדכי
 נוסף. בפרס זכייתו על נודע ישראל, של האטום

 דניש־סים־ הנקרא דני אירגון של בפרס זכה הוא
 הפועלים בעולם, לאנשים ניתן הפרס פאונדיישן.

 .1988 שנת בתחילת יחולק והוא השלום, למען
 לווענונו שיוענק האלטרנטיבי' ל.פרס־נובל נוסף זה פרס

 רולר. אלף 25 בסך ושיהיה דצמבר, חודש בתחילת
 מתכוון הוא לכיסו. הכספים את לקחת שלא החליט וענונו
ח בהם להקים לסכנות־הגרעץ. המודעות להגברת שתפעל ק

!■  ראתני סוטה־מ
בתל־אביב

 רצח בין קשר שיש סבורה המישטרה
 94 ארלוזורוב מרחוב הקשישה הרופאה

 קשישה אונם לבין חודש לפני בתל־אביב
 פרישמן ברחוב שנה לפני שבוצע אחרת,

 שמדובר חושדת המישטרה בתל־אביב.
 בשיטה המיקרים בשני שפעל בסוטדדמין,

 שהן הקורבנות, את אנס תחילה דומה.
 ניסה ואחר־כך לחצר, גררן קשישות, נשים

לרוצחן.
 קצה־חוט עדיין אין המישטרה בידי

 בחקירה בערפל. לוט והעניין בחקירה,
 ארלוזורוב ברחוב שבליל־הרצח התברר

 ניתן לא ועל־כן ברחוב, זונות עמדו לא
עדויות. לגבות

 במישפט הפסקה
דמיאניוק

 חודש בסוף להפסקה ייצא דמיאניוק ג׳ון מישפט
 המקום ״בבנייני־האומה״, יתחילו אז נובמבר.

 דיוני זה, במישסט הדיונים מתקיימים שבו
העולמי. הציוני הקונגרס

 מרדכי מישפט של תחילתו במישפס: להפסקה נוספת סיבת
 השופטים משלושת כאחד המכהן סל, צבי השופט וענונו.

 זה. במישפט גם השופטים בהרכב יושב דמיאניוק, במישפס
דצמבר. חודש באמצע יתחדש דמיאניוק של מישפטו

 חובות נמחקו
הלאומית קופח־החולים

 של הכללי לחשב הורה ניסים, משה שר־האוצר,
 של מחובותיה שקל מיליון 14 למחוק מישרדו

 פיננסית הסתבכות אחרי לאומית״, ״קופת־חולים
שלה.
 מצד מערכת־לחצים הקרוב בזמן לוודאי, קרוב ייצור, הדבר

 פת־חולים1ק הן. אף כספים החייבות האחרות, קופות־החולים
 חייבת הכללית וקופת־וזחורים שקל, ארבעה חייבת מאוחדת

שקל. מילית 300כ־

להישאר יתבקש רבינוביץ
 יתבקש מס־הכנסה, נציב רבינוביץ, שיאיר יתכן

 אחרי עד נוספת, שנה במשך בתפקידו להישאר
 מתפקידו לפרוש שהתחייב למרות הבחירות,

השנה. סוף לקראת
 בינתיים הצפויות. הבחירות בגלל להישאר יתבקש רבינוביץ

 למנות בוודאי, ירצה, וזה הבא, שר־האוצר יהיה מי ידוע לא
מטעמו. נציב

״נעלם״ המרמ הל1מ
 המשא״ומתן את ההסתדרות מטעם המנהל לבקוביץ, אלקנה

ת לבין דיסקמט ובזק לאום׳ בזק פקידי בין  הבנקים, מחלו
•לגרמניה. השבוע נסע

 בעיצומים ומלווה ארוכה, תקופה כבר נמשך זה משא־ומתן
 שונים. בבנקים לחילופין מנקטים

 שימשיך מחליף, במקומו השאיר לא לבקוביץ
 הוא לקיימו. אפשרות אין ובלעדיו במשא־ומתן,

 של ועד־העובדים לנציגי רק נסיעתו על הודיע
שהופתעו. הבנקים, להנהלות ולא הפקידים,

סר־גנסטי ענת


