
מעמדו מחזק שחל
 שר־ 1ע? השבוע נשמעה חריפה ביקורת

 בעניין צעדיו בעיקבות שחל, משה האנרגיה
בדלק. הרפורמה
 ממיפלגת־העבודה באו המבקרים

 ״דלק״. בחברת אחוזיב שלה ומההסתדרות,
 בתי־ את לחזק — כוונתו כי טוענים שחל של מבקריו
 חברות־הדלק חשבון על ממשלתית, בבעלות שהם הזיקוף

 הקוראת הממשלד, למדיניות בניגוד היא — הפרטיות
 מהחברות — ההפוך בכיוון המגמה את להגביר

החוצה. הממשלתיות
 של התוצאות שאחת עוד טענו המבקרים
 הפוליטי מעמדו חיזוק תהיה בדלק הרפורמה

 היתה ושזו מגוריו, עיר בחיפה, שחל של
בחלקה. כוונתו,

 יסגור לאו
תל־אביב את

ה תמיכת את לעצמו שהבטיח אחרי
 המועמד לאו, ישראל הרב מקיים חילוניים,
 תל■ של האשכנזי הראשי הרב למישרת

ה גדולי עם אינטנסיביים דיונים אביב,
חרדיים. ואדמו״רים תורה

ש השמועה, רווחת החרדיים בחוגים
 הקרנת־הסר־ את להפסיק מבטיח לאו הרב
 בשבת לתנועה ולסגור בערבי-שבת טים

העיר. בלב מסויימים רחובות

ריבלין את להדיח *נסו
 בסניך־הליבוד ריבלין לרובי המתנגד המחנה

 לוותר לריבלין לגרום דרך בבל ינסה בירושלים
 לתבוסתו שגרם כפי ראשות*הסניןז, על גם

 לקראת הליכוד מועמדות על בהתמודדות
 ירושלים. לעיריית הבחירות

 ריבלין יסרב אס שגם השבוע הסבירו המתנגד במתנה
 שונות, קואליציות על־ידי הם, יגרמו להתפטר,

 ינסרלו ובכן־ יתקבלו, לא בסניף והצעותיו שהחלטותיו
וממעמדו. מכוחו אותו

 לפני שהיתה האלימה ההתמודדות היא למילחמה הרקע
 על מצא יהושע ורב לבץ ריבלין בין אחדים חודשים

דיבלין. זכה שבה התמודדות ראשוודהסניף,

 בו לחזור רואה ברעם
מהתפטרותו

 מיפלגת־העבודה, מזכ״ל ברעם, עוזי ח״ב
מתפקיד התפטרותו כי פרטיות בשיחות מספר

 להבין ניתן מדבריו סופית. אינה המזכ״ל
 מן בו לחזור ומכובדת נאותה דרך מחפש

ההתפטרות.
שהוא

 יופרדו, לא הבחירות
בנראה

 להפרדה ההתנגדות גוברת הגדולות במיפלגות
 המקומיות ולמועצות לעיריות הבחירות בין

לכנסת. הבחירות לבין
 יהיה לא הבחירות, יופרדו שאם חוששים, במיפלגות
 מיפלגתם למען לעבוד תמריץ המקומיים לעסקנים
 כאשר המיפלגות. ינזקו ואז לכנסת, הכלליות בבחירות
 גם במרץ המקומיים העסקנים עובדים משולבות, הבחירות

בעירייה. או המקומית במועצה שלהם מקומם למען

לשופטים חדשים תקנים
תקנים 15 הוספת אישר ניסים משה שר-האוצר

 החדשים התקנים מן חלק שופטים. של חדשים
 במצוקת הנמצא המחוזי, לבית-המישפט יוקצו

 לא שבהן שנתיים כמעט אחרי גדולה, כוח-אדם
חדשים. שופטים לו מונו
 לרפורמה בדרך ראשון שלב היא שהוספת־התקנים יתכן

 בבית־המישפט תהיה שלפיה במערכת־המישפט, המתוכננת
 רפורמה זוהי אך לעירעורים. נוספת ערכאה המחוזי
 מישרד־ של לתקציבו ניכרת בתוספת תלויה והיא נרחבת,

המישפסים.

 לראשות א״ל
רמח־־גן עיריית

 מנב״ל ),38(אייל יורם1? הציעו בליכוד בכירים
 הליברלית, המיפלגה וחבר כפר־המבביה

 לראשות הליכוד מועמדות על להתמודד
רמת־גן. עיריית

 איש יעמוד לליברלים תנועודהחרות בץ ההסכם לפי
 בבחירות רשימת־הליכוד בראש הליברלית המיפלגה
רמת־גן. לעיריית
 מפקד לשעבר בר, שצבי אחרי לאייל הופנתה ההצעה

 מטעם המועמדות את עצמו על לקחת סירב מישמר־הגבול,
 ההצעה. את לקבל אם עדיין מתלבט אייל חרות.

 בעיריית בבחירות הליכוד ברשימת הראשון המקום על
 סגד לשעבר מרון, משה עורך־הדץ גם מתמודד רמת־גן

המיפלגודהליברלית. מטעם יו׳׳ר־הכנסת

 לעיריית איפור׳
פתח־תיקווה

 מרדכי על אלה בימים לוחצים בליכוד בכירים
 כדי שר-הביטחון, וסגן ח״כ לשעבר ציפורי,
 רשימת-הליכוד, בראש מועמדותו את שיציג

סתדדתיקווה. עיריית ראשות על מתמודד
 מכיוון לרעיון, מתנגד ותיק פתודתיקוואי שהוא ציפורי,

 ברשימודהליכוד ריאלי מקום על להתמודד מעוניין שהוא
הבאה. לכנסת

לשטחים פלא ביטוח
 הביאו הכבושים בשטחים האירועים

 על נוסף זרים, עיתונאים עשרות לישראל
בארץ. דרך־קבע היושבים רבים

 העיתונאים, ריבוי של התוצאות אחת
הז ציוותי־הטלוויזיה ריבוי של ובעיקר

שכו למכוניות מוגבר ביקוש היא רים,
רות.

ה מן דורשות להשכרת־רכב החברות
 למכוניות מלא ביטוח לבצע עיתונאים
 סיקור בעת יפגעו פן מחשש השכורות,
מה חלק הכבושים. בשטחים האירועים

נפגע. אכן מכוניות
 במילחמת• בזמנו היה לזה דומה מצב
 השכרת־ה■ חברות היקשו אז גם הלבנון.

העיתונאים. על רכב

באונס ערפי חשוד אין
 הודיעה כאילו בעיתונים, לידיעות שחר אין

 13ה־ בת הילדה באונם החשוד כי המישטרה
ערבי. הוא מירושלים

 על בהודעתו מסר מישטרת־ירושלים, דובר לוי, רפי
 של למיקרודאונס חשד חוקרת .מישטרת־ירושלים האונס:

 ומדובר מאחר ירושלים. משכונות באחת וחצי 13 בת ילדה
 נוספים.' פרטים יימסרו לא חקירה, ובתחילת רגיש בנושא

 בכירים עורכים של באוזניהם התלונן הדובר
המוטעות. הידיעות על היומיים בעיתונים

לילדים מחלות ביטוח
 ממן לצאת עומדת ״מיגדל״ הביטוח חברת
 ומהפכנית חדשה בתוכנית-ביטוח הקרוב

למחלות.
 ביטוח־החיים מפוליסת נפרדת תהיה החדשה הפוליסה
 כיום, בשוק ביותר הגבוה יהיה שלה הסכום הרגילה.
 לכל מיועדת תהיה היא שקלים. אלף 120 על ויעמוד

 יהיה 21 ועד 3 מגיל לילד החודשי כשהתשלום המישפחה,
בלבד. לחודש שקלים 3.30

 מייבאת הולנד
מישראל מחשבים

אולם־הקונגרסים את המחזיקה הולנדית, חברה

 מערכת-תצוגה השבוע רכשה בהאג, החדש
ישראלית. מתוצרת ממוחשבת

 — ישראלים שני על־ידי שפותחה דומה, מערכת בקניית
 מתעניינות — 30 בני שניהם גינצבודג, ואילון אונגר ערן

בהולנד. נוספות חברות
 המערכת, את המייצרת קומפיוטשר, המחשבים חברת
 מיליון שיבעה של כולל בסכום מערכות 1986ב־ ייצאה
דולר.

 מארלוזורוב גירוש
בעונש
 להילחם החליטה תל־אביב מישטרת

 אר־ שברחוב הזנות במוקד הדרכים בכל
 במקום נערכים ערב מדי בעיר. לוזורוב
 זונות של ומעצרים מישטרתיים סיורים

ולקוחותיהם.
 קיבלה, ונשפטה שנעצרה הזונות אחת

 יום 60ל־ גירוש נוסח: עונש הקנס, על נוס!?
וחברו היא עברו לכן ארלוזורוב. מרחוב

 אלנ־ הרחובות בצומת לעבוד הזונות תיה
 עברו משם חוןז־הים, שליד בי-והירקון

שנים. לפני

פוצו לא הדגים
 לפני נשפכה מבתי־הזיקוק דלק של גדולה

באופן,אותו וזיהמה לנחל־הקישון, יים
 גד כמות

 י שבועיים
חמור.
 העוגנות בעלי־יאבטות, 41 כי מספר ת1הד־הקר־ המקומון

 תביעת־פיצויים. הגישו הזיהום, מן ושנפגעו בנמל־הקישון
 50 של כולל בסכום בעלי־היאכטות את פיצו בתי־הזיקוק

שקלים. אלף
 מזימים כתוצאה שמתו דגים, של טונות מאות

פוצו. לא מי־הנחל,

1988 יותלוח אזלו
לדחידת־דהוי מזלד כמעט  בהנפקת הוחל וכבר ׳88 משנת 'מכוניות8

 שלהן האחרונות המורות ששתי לוחיות-זיהוי
.58 תהיינה

 גם השנה של האחרונות הספרות שתי מהוות בדרך־כלל
 הרכב. של לוחית־הזיהוי של האחרונות הספרות שתי את

 חדשות, למכוניות מוגבר ביקש בגלל האחרונות, בשנתיים
 56 האחרונות שספרותיהן לוחיות־זיהוי בהנפקת התחילו

השנה. סוף לקראת רק 57 או

בהתנדבות יכהן ב״ץ
 מיגזר הנהלת ביו״ר נבחר )60(כ״ץ ישראל ד״ר

 והמלכ״רים(מוסדות-ללא-כוונת- ההתנדבות
 עימנואל מנחם הפרופסור של במקומו רווח),
 היוצא בר-אילן, אוניברסיטת נגיד רקמן,

לשבתון.
 לחקר המרכז כראש שנים שבע מזה מכהן כ״ץ הד״ר

 1981ל־ 1977 השנים בין בישראל. החברתית המרירות
 ד׳׳ש. מסעם בממשלת־בגין, כשר־העבודה־והרווחה כיח

בהתנדבות. — החדשה כהונתו

 שונה מוסר
ולנשים לגברים

 שבין ההבדלים על בארצות־הברית שנעשו מחקרים מימצאי
 במיפגש הוצגו הנשי, לסיגנון־הניהול הגברי סיגנון־הניהול

 שהוקם בכירות, ת1םנהל פזרום בשם חדש פורום של ראשון
לרחל. הישראלי המרכז על־ידי

 להתמקד מעדיפות שנשים מגלים המימצאים
 הגברים, לעומת אנושיות, ובבעיות באנשים

 והתכלית האירגון בבעיות המתמקדים
 חברתית לתמיכה נזקקות נשים המעשית.

 נושאים המעדיפים מגברים, יותר רבה במידה
והישגיות. כוח של

 אדמע״ ״העופן: הספר
לאור יאא

 ״הצופן: צטניק, ה. של החדש סיפרו
 פורסמו ממנו גדולים שחלקים אדמע״,

 הזה״ ״העולם בגיליון מיוחדת בתוספת
למכירה. עתה ונמצא לאור יצא ),6.10.87(
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