
בפרס מורד שחל
 שימעון נגד תעמולה נמהל שחל משה השר
 את מתסיס שחל מיפלגת־דעבודה. בתוך פרס
 תפקידי קיבלו שלא בכיריה ואת המיפלגה •מרי

הבחירות. במטה מפתח
 המטה כראש ברעם עוזי של למינויו שחל התנגד בזמנו

 הציבור כי לתפקיד. ראוי אינו דיצמן שגם טען ואחר־כר
מדי. כשמאלני אותו מזהה

 המחוזות מזכירי רוב בשחל תומכים זה בנושא
 נבחרו לא הגדול שרובם המיפלגה, של

.12דד לכנסת המיפלגה במועמדי -

 משבר יתכן
ליברלי□ חרות

 לתנועת הליברלית המיפלגה ביז הסופי האיחוד
 משבר עליו ומאיים הסתיים לא עוד החרות
המיפלגות. לנכסי הנוגע

 הוא הליברלית המיפלגה נכסי רוב על החתימה זכות בעל
 ובאותו החגיגי האיחוד בטכס השתתף לא שכלל רנר. צבי

 בתל־אביב. אקסודוס בקפה חבריו עם ישב הזמן
 להעברת מתנגדים הליברלים מבכירי כמה

הכנסותיהם. על דו״ח נמסד לא עוד בל הנכסים

 בריח־ בין ״היחסי□
 לישראל המועצות

מתחממים לא
ה של שר-החוץ וינוגרדוב, ולדימיר
הרפוב בין הגמלה הרוסית, רפובליקה

 ברית-המועצות, את המרכיבות ליקות
 בראיון אמר בז׳נבה, האו׳׳ם בכינוס שנכח

 ברית-דד בין ״היחסים כי הזה״ ל״העולם
 הוא מתחממים.״ אינם לישראל מועצות

 בין יחסים על לדבר מדי מוקדם כי רמז
ה המישלחות חילופי וכי המדינות שתי

טכני. עניץ רק הן קונסולריות
 אמר דיפלומטיים,״ יחסים לכונן ״כדי

 יראו המדינות ששתי ״צריך וינוגרדוב,
 דבר שום אין וכרגע בעין, עץ הדברים את

למ ברית-המועצות מדיניות בין משותף
ישראל.״ דיניות

בשווייץ טופל ברעם
 חזר ברעם, עוזי ח״ס מיפלגת-העבודה, מזכ״ל

 הוא בשווייץ. שבוע של מיטהות הראשון ביום
 טיפולים של סידרה לעבור כדי לשם נסע

בגבו. רפואיים
 מת אל מנמל־התעופה היישר והגיע מאושש חזר ברעם

בתל־אביב. מיפלגת־העבודה

לדגבה בא לא אבן
 האן.ג׳י.או. כנם את המארגנת האו״ם, ועדת

 את הזמינה ממשלתיים) הבלתי (האירגונים
 מליאת לפני נאום לשאת אבן אבא ח״ב

בז׳נבה. שעבר בשבוע שהתכנסה הוועידה
 בוועידה, הבכיר הישראלי תציג להיות אמור היה אבן

 הופיע לא הוא אך הפלסטינית, הבעייה היה שנושאה
לכינוס.

אינתיפאדה פופולרי: ש□
 הכבושים, בשטחים ההתקוממות תחילת מאז

 תינוקות נקראו ,1987 דצמבר חודש בתחילת
אינתיפאדה. בשם נקבה ממץ רבות

 תותמפ מיפלגותה
בכסף ילים

 לשילטון תעלה שאם הודיעה מיפלגת-העבודה
 להתבססות שקל אלף 30 משוחרר חייל כל יקבל
השיחרור. אחדי

 מפתה הצעה לחיילים להציע שוקל הליכוד
קולותיהם. את למשוך כדי יותר,
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 201 על צה״ל דובר מסר האינתיפאדה, של
 199 כולל זה מיספר פלסטיניים, הרוגים
 הכבושים בשטחים חיילים מידי התגים

שב קציעות במחנה-המעצר התגים ושני
 מיספר .3 אנצאר בכינויו יותר היתע נגב,

 מתנחלים מידי ההתגיס את כולל אינו זה
אחרות. ומסיבות

 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי
האינ תחילת מאז הפלסטיניים ההתגים
.275ל־ תיפאדה

 פלסטיניים מקורות מוסתס זאת לעומת
הבא: הפיתט לפי התגים, 357 על
ומת צה״ל חיילי מירי התגים 232 •

נחלים.
גאז. משאיפת כתוצאה התגים 62 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 33 •
אחתת. מסיבות התגים 30 •

 גייס אייזוברג
דולר אלף 200

 השבוע הודיע אייזנברג שאול המיליארדר
 הספורטאים של הישראלי האולימפי לוועד

 תלר אלף 200 לגייס הצליח כי הנכים,
 למישחקים מישלחת לשלוח כדי הדרושים

 הבא בחודש שייערכו לנכים האולימפיים
בסיאול.

 את לגייס אייזנברג עצמו על קיבל חודשים שלושה לפגי
 הראשונה בפעם מופיע כשהוא כך, על הודיע ואף הכסף

במסיבת־עיתונאים.
 אחרי מייד פעם בכל נערכת אולימפיאדודהנכים

 . המיתקנים. ובאותם הרגילה האולימפיאדה
 מוכן היה לא אך מהסכום, חלק תרם אייזנברג

תרומתו. גודל מה לומר

הסבר יבקש קיסר
 לבקש עשוי קיסר, ישראל ההסתדרות, מזב״ל
 פירסום לגבי גאון בני ״כור״ ממנכ״ל הסבר
 ממנו ״הארץ״, ביומון שעבר בשבוע שהיה
 של הנקי התוח היה קודמות שבשנים עולה

 ולא שלילי, גאון, עמד שבראשו ה״קואום״,
שנטען. בפי חיובי
 כבר לגאון, אופוזיציה המהווים בכור, מסויימים גורמים

 לתפקיד מונה גאון התערבותו. את וביקשו לקיסר פנו
 נקשר שאליה הריווחית הניהול שיטת בגלל בור מנכ״ל

בקואופ. בתפקידו שמו

 חדש ירר
הביטוח לחברות

 חברות־ באיגוד גורמים מיספר בץ סיכום
 של הנוכחי מקומו שממלא לבך יגרום הביטוח

 יהיה ״מנורה״, מגפ׳ל אינגל, שבתאי היו״ר
 בבחיתת היו״ר לתפקיד המועדף המועמד
בחורף. שייערכו

 ועוזי ציון, מנכ״ל טייבר, רמי השנה התמודדו התפקיד על
 הגדולות החברות כי נראה אולם סינדל מנכ״ל לוי,

 שנים, מזה לראשונה התפקיד, את לתת יש כי השתכנעו
המובילות. החברות ארבע על נמנה שאינו לגורם

 מדיחי־כלים רוכשת בולגריה כי נודע לאחרונה
ייטדאל. מתוצרת

 נחתמה המדיחים, את המייצרת אמקזר. חברת עם העיסקה,
 בסור. עליה לשמור ביקשו הבולגרים אר רב, זמן לפני

 סוכן דרך מכשירים, של נוספת כמות הזמינו כאשר
 ברשימת בולגריה של שמה הופיע בהולנד, החברה

 מתוצרת מריחי־כלים הרוכשות האירופיות המדינות
הע־סקה. נודעה וכך ישראל,

 מבדחת טעות
בליכוד

 את הזמינה הליכוד של זריזה פקידה
 בתל- ג׳ורג׳ המלך ברחוב מקסים, אולמי
כו להרמת זאב, למצודת הסמוכים אביב,

בבחירות. הליכוד לפעילי החג בערב סית
ש הליכוד לאנשי התברר יותר מאוחר

ה ל״ע, תנועת מישרדי נמצאים במקום
 הדבר המרכז־שינוי. מתנועת חלק מהווה

 מצודת• במיסדרונות רבה למבוכה גרם
זאב.

למישטרה ״נתור״
 של הפורשת מועצת-המנהלים מחברי שניים

 דו״ח למישטרה למסור מתכוונים ״נתור״
 לשחיתויות וחשד אי־סדרים על מפורט

 בתקופה בחברה שנעשו שונות בפעילויות
האחרונה.

 נבחרה שעבר ובשבוע סוכני־נסיעות, 180 מאגדת נתור
 הצדדים בין השמצות סידרת אחרי חדשה מועצת־סנהלים

 הופעלו לכינוס ההכנות במהלך הדירקטוריון. כינוס ערב
 גורם של אפשרות ונבדקה הצדדים משני פרסיים חוקרים
מועצת־המנהלים. באמצעות נתור על להשתלט מתודה

ההסחדרות
למישבט תעמוד

 ביום פנה ״תדיראן״ עובדי •טל הארצי הוועד
 בתביעה ההסתדרותית השיפוט לרשות השני

 כך על הברפלד, וחיים קיסר ישראל נגד
 אלא בקיומו, מכירה אינה שההסתדרות

 לוועדי רק רישמית הברה להעניק מתעקשת
 החברה. •טל הנפרדות הקבוצות

 קיסר, ישראל של בלישכתו רבה מבוכה עוררה התביעה
 מנכ״ל גאון, ובני הברפלד קיסר, בין משולשת ומתיחות

מר.
 כי הברפלר, של סגנו גת, מאיר פסק חורשים שלושה לפני

 של ארצית עובדים במועצת להכיר ההסתדרות על
ל אולם תדיראן,  על גאון של ואיומיו ההנהלה לחצי מל

זו. פסיקה בוצעה טרם קיסר,

הסתבך ידוע מנהל
 הסתבך בתל-אביב ידוע מועדון מנהל

 החלו בחתימתו וצ׳קים נראה, כך באחרונה,
כיסוי. ללא חוזרים

 אלף 70 של כולל בסר צ׳קים, שישה על לפחות ידוע
 לפעול התבקש אשר עווד־דיו, של לידיו שהגיעו שקל,

בעניץ.
 תוך החוב את ישלם לא המועדון מנהל אם

 בהליכים עורך-הדץ יחל אחדים, ימים
ההוצאודלפועל. את ויפעיל מישפטיים,

של הבא הגליון

ס ל ו ו ו ג ה ח
 ראש-הש- בגלל יממה, של באיחור יופיע

נה.
 ב- במקומות-המכירה מצוי יהיה הגליץ
 למחרת בערב, הרביעי ביום תל־אביב

ב ברחבי-הארץ ובקיוסקים ראש-השנה,
החמישי. יום

 אנשי- על כתבת-הענק את יכיל הגליון
 איש-העולם, וביניהם תשמ״ח, השנה

 הכלכלה, המדיניות, ואנשי איש-המרחב,
 המיש־ הדת, היהדות, הביטחץ, הכנסת,

הספ השידור. העיתונות, הספורט, פט,
 השנה של האשה והבידור, התיאטרון רות,

השנה. של והצעיר


