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מחנה נתניהו :החל תהליך הדחתו של שרון
סימה קדמון

מתנתקים

ביה"ד של הליכוד הכריע :המרכז יתכנס לדיון
בהקדמת הפריימריז לבחירת מנהיג חדש למפלגה
√ היום :נתניהו יודיע רשמית על החלטתו
להתמודד √ מקורביו :שרון היסטרי √ עמ' 2

 1מכל  8צעירים משוחרר מצה"ל מסיבות נפשיות

הולכים על
פסיכיאטרי

אם עוד היה ספק בנוגע למצבו של ראש
הממשלה ,בתוך מפלגתו ,הרי שפסיקת
ביתײַהדין של הליכוד מסירה כל ספק :בהחײַ
לטתו אתמול ,אישר ביתײַהדין תהליך הדחה
של ראש ממשלה .זאת ,וזאת בלבד ,משמײַ
עות ההחלטה חסרת התקדים שקיבל ,כשפײַ
סק על כינוס מרכז הליכוד והצבעה על הקדײַ
מת הבחירות ,בעוד פחות מארבעה
שבועות.
ואם שום דבר לא ישתנה והאווירה בליכוד,
שמבקשת לסגור חשבון עם ראש הממשלה
תישמר ,הרי שבײַ 26בספטמבר יצביע מרכז
הליכוד על הקדמת ההתמודדות הפנימית
והיא תיקבע לחודשיים מיום ההצבעה ,כלומר
בסוף נובמבר .דבר אחד צריך להיות ברור:
ביתײַהדין התנועתי לא היה מאשר לעולם החײַ
לטה כזאת אם האווירה בליכוד היתה אחרת.
יותר מזה :המרכז לא היה מעז להציג דריײַ
שה כזאת ,אלמלא היה מצבו של שרון כפי
שהוא .וזה מסיבה אחת פשוטה :בדרישה להקײַ
דים את ההתמודדות על ראשות התנועה ,הוײַ
לך הליכוד ביוזמתו לקצר באופן משמעותי
את הקדנציה שלו .אחרי שבג”צ קיצץ את
)סוף בעמוד (29

סעדו במרומים

מספר המשוחררים מצה”ל מסיבות נפשיות הגיע בשנה
האחרונה לשיא √ בכירים בצה”ל :הנוער איבד הבושה ,רץ
לקב”ן ומקבל פטור בקלות בלתיײַנסבלת √ יוסי יהושוע ,עמ' 4

ירידה דרמטית במספר הזקוקים לניתוחי מעקפים

מנתחי הלב:
אין לנו עבודה

החליטו לכנס אסיפה כדי לדון במשבר √ מספר ניתוחי
המעקפים ירד בגלל הגדלת השימוש בתומך להרחבת
עורקים √ שרית רוזנבלום ורבקה פרייליך ,עמ' 20
לקוראינו,

עקב עלייה בתשומות הייצור מצד אחד ויײַ
רידה בשיעור המע”מ מצד שני ישתנה מחיר
העיתון בימי שישי וערבי חג ויעמוד על 9.80
ש”ח )מחיר ללא מע”מ  8.40ש”ח(.
מחיר עיתון יום חול נותר ללא שינוי — 4.80
ש”ח )מחיר ללא מע”מ  4.10ש”ח(.
הנהלת „ידיעות אחרונות”

הײַ S.M.Sשהפליל
את חנן גולדבלט

הודעה בסלולרי של השחקן חשפה
עוד חשד למעשים מגונים √ עמ' 13

יהודה סעדו ) (22מקרית עקרון הוא
כוכב נולד מספר  .3אמש הוא ביצע
בגמר את „שדות של אירוסים” וקיבל
 57%מקולות הצופים .בתמונה :סעדו
על הבמה עם אמא אורה .עמ' 30
)צילום :יריב כץ(

