
רג ■סולק בו
מהאוטונומיה

 שר־החוץ, לתפקיד המועמד שמיר, יצחק
 לטיפולו, יועברו האוטונומיה שיחות כי דרש

 בידיו ישארו ולא התפקיד, את יקבל כאשר
 בורג. יוסף הד״ר שר־הפנים של

 אבו■ ואהרון המר זבולון המפד״ל שרי
 הבטיחו זו, דרישה על ששמעו חצירא,

 בי בגין, מנחם ראש־הממשלה למקורבי
 בגין אם מהאוטונומיה, בורג לסילוק יעזרו

 יהודה ח״כ של למינויו יסכימו ושמיר
 שר־החוץ. כסגן כן־מאיר

 לבין המפד״ל צעירי בין העיסקה בי נראה
 סטירת■ ותהווה תיעשה, אכן ושמיר בגין
המפד״ל. של למנהיגה לחי

יפרוש לנדאו
שלה מהממ

 אברהם״) (״גונדר חיים שר־התחכורה,
 מחלתו מהממשלה. לפרוש עומד לנדאו,

 הותר מאשר חמורה יותר הרכה לנדאו של
 להמשיד לו תאפשר לא זו ומחלה לפירסום,

 חכר• אינו שלנדאו מאחר בממשלה. לכהן
 מהממשלה, התפטרותו שעם נראה כנסת,

שלו. הפוליטית הקאריירה תסתיים

ש פרוש רפ
שועפט את
 לה״ב המקורבים ופרטיים כלכליים גופים

 בימים סיימו פרוש, מנחם אגודת־ישראל,
 מקרקעין, עסקות כמה כהצלחה האחרונים

 מרבית לרשותם עכרו שכעיקכותיהן
 לאיצטדיון המיועד האתר סביב האדמות
שועפט.

 האיצטדיון הקמת את למנוע היא פרוש של מגמתו
 שכביש כפי דתיות, בשכונות הקפתו על־ידי בשועפט

דתיות. בשכונות מוקף במחלוקת, השנוי רמות,

ברמן מועמדות
מובטחת

 ועדת יושב־ראש של מועמדותו מובטחת
 יושב״ראש לתפקיד כרמן, יצחק הכנסת,
 העומד שמיר יצחק של כמקומו הכנסת,

 רוב גייסו כרסן מקורבי שו״חחוץ. להיות
 הליברלית, חמיסלגה כמוסדות לבחירתו

 השני המועמד על יגכור ברמן בי ונראה
 משה הכנסת, יושב־ראש סגן הליברלים, של

מרון.
 של במועמדותו תומך בגין, מנחם ראש־הממשלה, גם

 אצ״ל. איש בעבר שהיה ברמן,
 מפני התפקיד, את עליו לקבל אם עדיין מהסס ברסן

 עורכייהדין מישרד את לסגור יצטרך כזה שבמיקרה
שלו. המשגשג

 קואופרטיב
פיאויים דמען

 כסיני, המתגוררות מישפחות שבע
 הקימו ובנגיעות, באופירה כסנטה־קתרינה,

 מוגדלים בפיצויים לזכות כדי קואופרטיב
סיני. את עזיבתם עכור
 (מיל׳) סגן־אלוף של בראשותו הקואופרטיב, חברי

 שר־ עם מתקדם במשא־ומתן נמצאים הררי, דני
 לתביעותיהם. להיענות המוכן שרון, אריק החקלאות

 הקואופרטיב פירוק עבור כפיצוי שיקבלו בכסף
 להיכנס המישפחות שבע מתכוונות בסיני, הפיקטיבי
 בית־שמש בדרך עמק־האלה במיסעדת לשותפות
 ולהקים אתר־תיירות האיזור את ולהפוך ירושלים,

קלוב. קאונטרי בו

בכירי□ קצינים
 לרמטב״ל, כתלונות פנתה חיפאית אשה

 כית־המישפט־ משופטי ולאחד לשר־חכיטחון
 אלוף־ וכנגד גצה״ל תת־אלוף נגד העליון
 כך על ״ד,מצה מכבר לא שפרש מישנה
 והוציאו שלה, ומיבתכים המחאות שזייפו

המיסמכים את שלה מכספת־הכנק בעורמה
 אכן צה׳׳ל שלטונות אם ברור לא עדיין

■השניים. נגד כחקירה יפתחו

א מאין ב ב ה הז
 גג, קורת הקרן ראשי את מאשים רון אימרי מפ״ם ח״כ

 שאגאל, מארק של הזהב מטבעות את המנפיקה
 שנועדה הפילנטרופית מהקרן הנאה טובות בקבלת
 בישראל. הדיור מצוקת בפיתרון לעזור

 הוא הזהב בא שממנו המיכרה כי טוען רון
 גאון, לניסים השייך כדרום־אפריקה מכרה

 שבה כציריד המטבעה ואילו הקרן, מראשי
 של בבעלותו היא המטבעות מוטבעות

 הקרן. מראשי הוא אף הלוי, מאיר
 ראש־הממשלה, של לישכתו ראש הקרן, גיזבר
 נקנה לדבריו אלה. האשמות מכחיש קדישאי, יחיאל
 באותו מוטבעות אף והמטבעות שווייצי בבנק הזהב
בנק.

ס ר ב יכריע פ רו ק ב
 מיפלגת מרכז את לכנס עומד פרם שימעון
 לקבוע כדי שבועות, שלושה תור העבודה

 לראשות־הממשלה. המיפלגה מועמד את
 כמאבק עתה ככר להכריע סרס מתכוון ככד
אלון. לבין כינו
 של סיכוייו גוברים עובר, שהזמן ככל כי יודע פרס

אלון.
 של כוונתו נגד כג״צ יגיש אלון בי נראה
 שבחוקת משום המרכז, את לכנס פרם

 שיבחר המרכז בי כמפורש, כתוב המיפלגה
 סמור יתכנס לתפקיד, חמיפלגה מועמד את

לוועידה.

■ודת ר ופ גר
 עומדים מהליברלים חכרי־כנסת כמה

 למיפלגה, הכרם של הדחתו את לתבוע
 מתפקידו גרופר, (״פסי״) פסח ח״ב

הליכוד. כמצליף
 השבוע, בתחילת שנערכה הליברלים, סיעת בישיבת
 בשם המופיע גרופר, על ביותר חריפה ביקורת נמתחה

 החברים לכך. אותו הסמיך שאיש מבלי הליברלים
 שיודח לאחר כי טוענים, גרופר של בחדחתו הרוצים

כולה. המיפלגה בשם הצהרות להצהיר יעז לא

מכין הליכוד
בחידות תעמולת

 מדיניות את שיכין מיוחד מטה להקים עומדים בליכוד
 תחילת שעם כדי המיפלגה, של הבחירות תעמולת
 לה. מוכן הליכוד כבר יהיה הבחירות, מערכת

 של הבחירות בתעמולת .המרכזי הקו
מהמערך, אזהרה הנראה, כבל יהיה, הליכוד

 יחזור הוא אם מהליכוד יותר גרוע שיהיה
לשילטון.

 אליעזר הפירסומאי יעמוד המכין המטר, בראש כי נראה
 בבחירות הליכוד פירסומאי שהיה מי ז׳ורבין,

האחרונות.

ליו □רע ר א ר- רי ש
 לראש פנה שריר (״אברשה״) אברהם הליברלים ח״כ

 וביקש ארליך, שימחה סגן־ראש־הממשלה מיפלגתו,
 על בגין מנחם ראש־הממשלה עם לשוחח ממנו

 כשר־החוץ. שריר של למינויו אפשרות
 אתה ״לדעתי :כלעג לשריר השיב ארליך

 נעלב שריר ראש־הממשלה.״ להיות ראוי
ארליך. עם לדבר והפסיק

א ■דין ויתר ל
 שני אל פניות נערכו האחרונים הצמצומים במיסגרת

 ארליך, ושימחה ידין ייגאל ,ראש־ר,ממשלה סגני
 שלהם. האישיים השומרים על לוותר

 אולם שלו, השומר על מיד ויתר ארליך
האישית. השמירה על לוותר סירב ידין

ס ר  מודאג פ
שכונת התקווה מ

 התקווה, בשכונת אלון יגאל ח״כ של סיורו הצלחת
 במחנה אדום אור הדליקו שם זכה שבה והאהדה

 פרם. שימעון ח״כ אלון, של יריבו
 סיור לו גם להכין למטהו הורה פרס

נוספים. מצוקה ובאיזורי התקווה בשכונת

 □ובל קוממו
ורב״! ויה

 בצורה נפגעו קופמן חיים הליכוד ח״כ של עסקיו
 החדשה הכלכלית המדיניות בעיקבות ביותר חמורה

הורביץ. יגאל של
 צעצועי־ילדים, ויבואן יצרן שהוא קופמן

 כך על מתלונן ״לגו״, צעצועי גם שכיניהם
 40כ* של ירידה חלה האחרונים שבשבועות

 כדרך* הוא החנוכה חודש כמבירותיו. אחוז
 מוכרי אצל כיותר החזק החודש כלל

הצעצועים.
 האשראי קיצוץ שמדיניות כך על גם מתלונן קופמן

 צימצום סכנת כדי עד בעסקיו, קשה פגעה הורביץ של
שבבעלותו. החברות בפעילות ניכר

שר נהג ת
ר ך י ש מ מ עכו ל

 של שאשתו כך על הידיעה, פירסום בעיקבות
 ישראל השר, של נהגו את פיטרה לוי דויד שר־הבינוי

 לוי, מישפחת של קרוב זה לתפקיד ושכרה וייצמן,
 להעסיק להמשיך והחליטו הקליטה, במישרד נבהלו

וייצמן. את
 כלישבת־ מוגדר תפקיד עכשיו אין לווייצמן

 כמישרד היום כל במשך יושב והוא השר,
משכורת. לקבל וממשיך מעשה, כאפס

!דיכיס
ר חייבים ס כ

 ליושב־ לפנות עומדת ״הילטון״ מלון הנהלת
 את שיפעיל בדי שמיר, יצחק הכנסת, ראש

 את שישלמו חכרי־כנסת במה על השפעתו
למלון. חובם

 את הילטון מלון הפעיל חודשים כשלושה לפני עד
 את פרעו לא רבים וחברי־כנסת מיזנון־הכנסת,

 שילמו, שלא חבדי־הכנסת מרבית למלון. חשבונותיהם
 הקואליציה. מיפלגות על דווקא נמנים

 מיזנון־הבנסת של החדשים המפעילים גם
 השבוע החובות. אי־תשלום מבעיית סובלים

 לכמה ארוחות להגיש הכנסת מלצרי סרבו
 חשבונות את שילמו שלא חכדי־בנםת,

שעבר. החודש
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