
יתמודד לא לוי
 שקט על לשמור כנראה, יסכים, לד דויד השר

 על שמיר יצחק עם יתמודד ולא תנועתי,
הקרוכות. הבחירות לקראת הליכוד ראשות

 של מינדו את בשקט קיבל לוי כי טוענים בליכוד בכירים
 עם מלהתמודד דימגע מסודהבחירות, כראש ארנס משה

 הבחירות. אחרי שיפוצה תיקווה מתזך שמיר,
 לוי מקדה הקרובות, בבהירות הליכוד יזכה אם

תיק־ז־זחוץ. את לקבל

בחנועח־החרות מתח
 לקראת רב מתח שורר בתנועת־ההרות

 מטודהבחירות של אלה בימים ואיושו הרכבתו
לכנסת. הבחירות לקראת התנועה של

 צופים ולכן לתנועה, ובמזכירות בהנהלה בחרה לא חרות
 כל של כוחם את ישקף ארנס, משה של בראשותו שהמטה,
 המטה שאינם. הגופים במקש ושיתפקד הפועלים, המחנות

ועוד. הערבש האירגון, הגיזברות, ההסברה, אגף את יכלול

 את לקיים מדיניץ דורש כיום, ברשימת־המער!־ בתור
ולהתפטר. הבטחתו

שופט למישרת בייניש

 כניסה לקראת הפסיכומטרית לבחינה מועמדים
 להכין ״היי־־קיו״ חברת נבחרה לאוניברסיטות.

 שתתקיים הבחינה, לקראת קציני־צה״ל את
מרם. בסון!
 ולומדים בטכניון, צה״ל של האקדמית במכינה נערך הקורס

החילות. ומכל שונות מדרגות קצינים בו
 ארבעה של לתפקידים מיכחים פורסמו אלה בימים

 מיספר הוספת אחרי המחוזי, בית־המישפט של שופטים
 מישרד־המישפטים. על־ידי לשופטים התקנים

 של הבמעט־ודאי מינדה את צוסים בינתיים
 מישנדדלפרקליט-המדינד״ בייניש, דורית

המחוזי. בבית-המישפט שופטת למישרת

דרישה
ת א העל מחירים ל

 מילואימניקים
להתלונן פוחדים
 בגדה האחרון בחוז־״ט ששירתו מילואימניקים

 חבר בעבר שהיה איש עם ביחד המערבית
 למעשי־התעללות עדים ושהיו ״כך׳, בתנועת

להתלונן. פוחדים בתושבים, שלו
 — בל״ה בשם חדשה תנועה שהקש האיש, כי סיפרו הם

על דרך לתושבים, התעלל — בנים־למעדהמולדת

 תעריפי- את להעלות דורש ״בזק״ ועד־עובדי
 שהמחירים טוען הוועד .16ב־^ הטלפון

 בריווחיות פוגעים והם ריאליים, אינם הקיימים
חדשים. לפרוייקטים ובתוכניות החברה

 יוצאת לא הנמוכה הריווחיות בגלל ועד-העובדים, לדיברי
ק חברת  שתיכננה כפי מניות, בהנפקת בניו־יורק בבורסה מ

שנת לפני ההנהלה
 איזה לבתק כדי לארץ שבאה אמריקאית, כלכלית חברה

 בבורסה מניות להנפקת מתאימה הממשלתיות מהחברות
ק את כנראה, תכלול, לא האמריקאית,  החברות בין מ

הללו.

במוט־ברזל. אותם והיכה ראשיהם

 כממונה סנה
הערבי□ על
 את חודש לפני שעזב סנה, אפרים של שמו

 לתפקיד כמועמד אלה בימים מועלה צה״ל,
 במקומו במיפלגת-העבודה הערבים על הממונה

 מן סופית יפרוש זה אם וייצמן, עזר של
התפקיד.

 גופנ■ חיפוש
קלמנוביץ טניה על

 הארץ, את יצאה שבהן הפעמים באחת
 רעייתו טניה, של גופה על חיפוש נעיד

 בריגול המואשם קלמנוביץ, שבתאי של
 התעופה בנמל ברית־המועצות, לטובת

 כסה של כמות נתפסה בחיפוש בן־גוריון.
שהוחרם. מזומן,

שופטי־התעבורה
לתועים
 לתעבורה בבית־המישסט השופטים

 בעיקבות לחוצים, מרגישים בתל־אביב
זה. בית־מישפט על העוברת הסערה

 עצמו את פסל נוסנבלאט צבי השופט
 מכיר שהוא מכיוון מסויים, בתיק מלדון

 שהיתה ״מאז הנאשם של הסניגורית את
ילדה.״

 רישמיים מוסדות
יורדים מעסיקים

 שמואל הכלכלן של בראשותו ציבורית, ועדה
 לעצירת ״המועצה על־ידי שנבחרה בהט,

 מוסדות 41 שיש וגילתה חקרה הירידה״,
 והמעסיקים בזזו״ל, הפועלים ישראליים
יורדים. ישראלים

 — מישרדי־ממשלה חמישה הבולטים: המוסדות בין
 הסוכנות, — וחקלאות תעשיש־־ומיסתר אוצר, חוץ, ביטחון,

 על וווברת־השבדים ההסתדרות קק׳ל, קח־היסוד.
 לישכות־ ,הבנקים והטכניון, האוניברסיטות כל שלוחותיה,

והבונדס. המשחר

מועמדים היו לא לשינוי
 שכל הוחלט מיפלגת־המרכז של הראשונה הוועידה לקראת
 יביא — ברמן יצחק של וקבוצתו שינוי ל׳ע, — מחותן

צירים. 120 לוועידה
 על אישיים מאבקים היו ל״ע במיפלגת

 די להם שאץ התברר בשינוי ואילו המקומות,
 אחרי חיזרו הם המיכסה. את למלא כדי אנשים
להירשם. שיסכימו כדי חברים

יתפטר לא דיניץ
 יו״ר דיניץ, שימחה של להודעתו בניגוד

 י יתפטר בפברואר כי היהודית, הסוכנות
זאת. לעשות מתכוון אינו הוא בכנסת, ממקומו

 ראשי של מפנייתם נובעת שהחלטתו אומרים מקורביו
 הציוני, הקונגרס ידר ברונפמן, צ׳רלס — יהדוודהעולם

 מיפלגת־ לראשי — ועדת־הנשיאים יו׳׳ר אברהמס, ומורים
 כבוד מוסיפה ח'כ שהיותו טוענים היהדות ראשי העבודה״

 כאשר תקדש, לדבר שהיה וממירים הציונית, להסתדרות
 ולא הציונית ההסתדרות יו״ר לתפקיד נבחר אלמוגי יוסף
בכנסת, מקומו על ושר

 אלמוגי של מקומו את לתפוס אז אמור שהיה לקט, יחיאל
הבא גיל, שיעקב בעוד התפטרותו, את דרש לא בכנסת,

קופ״ח נגד רופאי־שינ״ם
 לרפואת* הפקולטה בוגרי רופאי־שיניים, 80

 מתכוונים תל-אביב, באוניברסיטת שיניים
קוסת־חולים. נגד תביעה להגיש

 לקופת־ החוג ״נמכר' האוניברסיטה של חוסרשקציב בגלל
 רפואת־שיניים, ללמוד המעוניינים ססודנטש, חולים.
 במשך בקופת־חולים לעבוד התחייבות על לחתום חייבים
 משלמים שהם למרות לימודיהם, סיום עם שנים שלוש

 את המפר בוגר״הפקולטה אחר. סטודנט כל כמו שכר־לימוד
 אלף 200 של סכום לקופת־החולים לשלם נתבע החוזה
 בוגרי לכל תקנים קרובות לעיתים אץ לקופתשולים דולר.
 נחצי־מישרה לעבוד הבוגרים נדרשים ולעיתים החוג,

שנים. שש למשך
 יוסי עורר־הדץ ובעזרת לעמותה, התאגדו הבוגרים

 קוראים הם הסתדרות־הסטודנטים, יו״ר לשעבר שפרלינג,
 הסטודנטים בין חרשים הסדרים ולקבוע משא־ומתן לנהל
קופת־החולים. לבין

ל עוזרתו הזמן פ
 והלנה תעופה שרותי לקידום חדשני גימיק
 עוזרות 20 משהוזמנו השבוע, הופעל

 המובילות החברות מן במה של למנכ״לים
שבוע לבלות בארץ  שלושה של ארוך, סוך
 החדרים. 614 בן וינה״, ״הילטח במלץ ימים,
 ־,ונתיב חי־אביב הילטון מלון על־ידי שאורגן הטיול, מטרת
 של הבכירות לעוזרות להראות היא האוסטריים, האסיר

 ומועדי־הטיסה ההזדמנויות השרותים, מיבחר אח המנכ׳לים
לחו״ל. בטיסותיהם שלהן המנהלים לרשות העומד הנוחים,

 מתכוננים קעינים
לבחינות

 צה״ל שערך ומקפת, יסודית בדיקה לאחר
בהכנת העוסקים השונים המוסדות בקרב

מבפנים ״כיבוש״
ה בגדה האחרונים האירועים במהלך

 בית־ לכפר צה״ל חיילי הגיעו מערבית
 לכפר הכניסות כל שבהרי־חברון. עומאר
 נזרקו עבר ומכל התושבים, על־ידי נחסמו

. אבנים.
 פנימה, להיכנס אחרת אפשרות באין
 בסמוך האחד מסוקים, שני הצבא הנחית

 מתוך למיסגד. בסמוך והשני לבית־הספר
ה את ש״כבשו״ חיילים יצאו המסוקים

מבפנים. כפר

היתה לא
ה עיבורית בנייה בעז

 המרכזית הלישבה של נתונים לפי
 בנייה 1987 במהלך היתה לא לסטטיסטיקה,

 המימשל מטעם — ברצועת־עזה צבורית
 גמר־ לא וגם — האזרחי המינהל או הצבאי
 הרבעים לשני מתייחסים הנתונים בנייה.

השנה. של הראשונים
 של מרובעש מטרש 3700 ברצועת־עזה נבנו 1986 בשנת
ציבורית. כניש

הארכה יתן מס־ההכנסה
 להצחרוודהון. טופסי־דרישות אלף 50 מפיץ מס־ההכנסה

 בחירה על־פי נעשו אלפים 10ו־ ממוחשבש מתוכם אלף 40
 פקידששומה. של סלקטיבית

 מועד את להאריך מס־ההכנסה כמכוון השנה
 כסי יום, 120ל״ מעבר הצהרות-ההון הגשת
עתה. עד מקובל שהיה

הנשי לישכת־החרם
 מודעות אחרי עוקבת פוגע' פירסש נגד נשים ״קבוצת

 הנשי. במין הפוגעש מודעות ומזהה בעיתונים,
 חבתת של רשימה פירסמה הקבוצה

 את להחרים וקראה מפלות, מודעות המפרסמות
 של רשימה הקבוצה פירסמה במקביל מוצריהן.

 תוכן את וששינו לדרישותיה שנענו חברות
 שיפנה באופן שלהן, הנוסח ואת המודעות

המינים. לשני שווה בצורה

 תפקידים שני
ם אד אחד ל

 ועד־העובדים יושב־ראש בצלאלי, יונה
 ממלא־מקום לתפקיד באחרונה מונה בסוכנות,

 בסוכנות מחלקת־הנוער־והחלוץ מנכ״ל
 התפקידים שני את ממלא הוא עתה היהודית.
 דירוג לו מקנה כממלא־מקום תפקידו במקביל.

 דיניץ, משימתה קיבל התפקיד את סגךשר. של
 מיפלגת־העבודה במרכז למענו שפעל מאחר

 הסוכנות. יו״ר תפקיד על במאבק
 ממלא־מקום מתפקיד רביבי מנחם פרש בחודש 15ב־

 לפני כץ אברהם של פטירתו מאז מילא שאותו המנכ״ל,
 הוא מנכ׳׳ל־המחלקה לתפקיד החדש המועמד שנתיים.
 ושסיעתו קרן־היסוד, יושב־ראש שהש אבשי, אברהם

 של במינויו האחחן הציוני בקונגרס תמכה (הקונפדרציה)
השודית. ומוכנות הציונית ההסתדרות ירו־ לתפקש דיניץ


