
ך י ק ו ג י ת

ת׳ צו ר א
מותירה

 האחרונים בימים הגיעו מאיימים אמריקאיים רמזים
 ההצבעה על ישראל תגובת לגבי לירושלים

 במועצת־הביטחון. האמריקאית
 ישראל תגובת תהיה שאס אומרים הרמזים

 תחליט וישראל בלשונם, ״היסטרית״,
 כהתגרות שייראו ההתנחלות על החלטות

 האמריקאים יהססו לא קארטר, כממשלת
 פיתוח לגבי ישראל כתוכניות לפגוע

 כסיוע ולקצץ ״לכיא״ החדש המטוס
לישראל. הכיטחוני

ה ע ב צ ה ה ה  היוו
ה ע דו ש י א ר מ

 האחרונה כעת שביקרו יהודיים, מנהיגים
 י מנחם ראש־הממשלה, את הזהירו כארץ,

 של הצפוייה ההצבעה מפני בגין,
כאו״ם. ארצות״הכרית

 ר.דוקים קשרים כבעלי הידועים היהודיים, המנהיגים
 העקיף. האמריקאי המסר את העבירו בביודהלבן,

 יהודים ישוב בעניין ההחלטה תשתנה לא אם
 ישראל נגד ארצות־הברית תצביע בחברון,

במועצת־הביטחון.

א רביו ירוץ ל
 השבוע, בתחילת שנשמעו להערכות כניגוד
 עם להתמודד שלא רכץ יצחק ח״כ החליט

 מיפלגת־ ראשות על פרס שימעון ״כ ח
 לראשות־ המועמדות ועל העבודה

הממשלה.
 אלון״, ״חוג של לגיבושו זאת, לעומת יפעל, רבץ

 כדי פרס, נגד המנוח אלון ביגאל שתמך המחנה
 לו חייב יהיה שפרס במיפלגה, מוקד־כוח להקים
 את המערך ירכיב אם ומישרות, תיקים

הבאה. הממשלה

ע צפו■ ר  ק
ב ו ה מן א נ ■ץ״ ר

 שר־ כץ לקרע ראשונים סימנים נראים
 מישרדו, מנכ״ל לכץ הורביץ, יגאל האוצר,

נאמן. יעקוכ הד״ר
 עוד מגן הודביץ אין הדולרים, 500 פרשת אחרי

 קודם לעשות נוהג שהיה כפי מישרדו, מנכ״ל על
 נאמן. בפני אותו מזהירים היו אישים כאשר לכן,
 שיחה, שעבר כשבוע נערכה השניים כין

 כ״קשה נאמן מקורבי על־ידי שהוגדרה
כמייוחד.״

ת קנו ס ר מ ק ב מ  ־ ה
ע בו ש ה

 המתייחסת מכקר־המדינה, של חוות־הדעת
 שרץ, אריק של חוותו לגכי החדש להסדר
 המאוחר לכל אד השבוע, עוד תוגש

הבא. השכוע כתחילת

ם ה ג ר ט ש מי  ה
ה ח צ ח ר תו פ ל

 פעולה לערוך עמדה מישטרת־ישראל
 הממשלה היתח אילו משלה, פרטית

הכספות. את לפתוח מחליטה
 שוטרים להכין מוקדמת הודעה שקיבלה המישטרה,

 שבעלי־ כדי בבנקים, בחדרי־הכספות יוצבו אשר
 לפני דברי־ערך מהם להוציא יצליחו לא הכספות
 בעלי מאות כמה של רשימה הכינה האוצר, בדיקת
 מיסמכיהם, ובעיקר כספותיהם, תוכן אשר כספות,

 קשר כל ללא מישטרתית, בדיקה נבדקים היו
האוצר. לבדיקת

ץ רב■ הו
מ ת ד לו לי ג נ א

 שר־ לוקח לארצות־הכרית נסיעתו ערב
 פרטיים שעורים הורכיץ, יגאל האוצר,

כאנגלית.
 באינטנסיביות מורה אצל לומד הורכיץ

רכה.

ם ש ג מ
ר לי ר א ״ ה ד בו ע

 אישים כץ שיחות נערכו לאחרונה
 סגן־ראש־ לכין כמיפלגת־העכודה

 הוגדרו השיחות ארליך. שימחה הממשלה,
 כ״מגעי־ הצדדים שני מקורבי על־ידי
 כלבד״. ראשונים גישוש

 בעיקר אלה שיחות ארליך ערך אנשי־המערך, לדעת
 עתידה קואליציה של באפשרות חרות על לאיים כדי
למערך. הליברלים בין

ד לי ד ץ א מי ש  מ
ת ץ א בי ר הו

 לפני התלונן הורכיץ, יגאל שר־האוצר,
 • מערכת על כגין, מנחם ראש־הממשלה,

 סגן־ראש נגדו שמנהל והשמצות, שמועות
 שימחה לשעבר, ושר־האוצר הממשלה

ארליך.

ה לו■ צ ה רו ה ״ רו ט ב
 טרוייקה ליצירת להביא פועל לוי, דויד שר־הבינוי,

 שבגין אחרי במיפלגה תשלוט אשר חרות בתוך
 מראשות־הממשלה. יתפטר

 הכנה לידי להביא היא לוי של כוונתו
 שר־הכיטחון לירושה, המועמדים שני כין

 יצחק לשר־החוץ, והמיועד וייצמן עזר
שמיר.

 בידי זו, הצעה לפי תהיה, השליטה
וייצמן־שמיר־לוי. הטריאומוויראט

ת עו ק ש ה ה ־ דז ר ב ח
א □ ל קו ח

 דרום- בכסף גדולה חברת־השקעות להקמת התוכנית
 האחרונים. בימים בוטלה אפריקאי
 צריכים היו שאותה בחברת־ההשקעות, המדובר

 לשעבר, מישרד־האוצר מנכ״ל שלושה: לנהל
 בן־ארי מרדכי לשעבר, אל־על מנכ״ל סיוון, עמירם
 פינשטיין. רוני לשעבר, ירושלים עיריית ומנכ״ל

 שהמשקיעים למרות תקום, לא החברה
 אחד לכל הכטיחו הדרום־אפריקאיים

 אלה 100 של ענק משבורת מהשלושה
לשנה. דולר

ש ץ ■תחד ח ל  ה
ען מ ת ל או רי ב ה ״ ק חו

 שרי עם יחד הורכיץ, יגאל שר־האוצר,
על לחצם את לחדש עומדים הליברלים,

 להגיש שוסטק, אליעזר שר־הכריאות,
 ביטוח־הכריאות־ חוק את כמהירות

הממלכתי.
 שלו גמילחמה כמנוף זה חוק ישמש הורביץ, לדעת

 תתרוקן קבלתו שעם מאחר ההסתדרות, נגד
 תקציביה וממרבית שלה, העיקרי מהתוכן ההסתדרות

הממלכתיים.

ת א מ ש ד ב פ נ
 על פת, גדעון שר־התעשייה השיב שעבר בשבוע

 סיורו על זכאי, יחזקאל ח״כ-המערך, של שאילתא
 שמסעו שלו בשאילתא טען זכאי במצריים. פת של

 טיול חיה במצריים פת של בדחמשת־הימים
 ערך לא השר וכי משלם־המיסים, חשבון על תיירותי

 מישרדו. בענייני שיחות כל
 ש״כסילותו טען ואף רבה, ברוגזה זאת הכחיש פת
 חוכמתו.״ על עולה השואל של

 של תובנית־כיקורו לארץ הגיעה השכוע
 גקכעה לא לפת צדק. שזכאי והסתבר פת,
 עם ופגישותיו אחת, פגישת־עכודה אף

 באקראי, נעשו מצריים ואישים פקידים
פת. גם הוזמן שאליהן כמסיכות־קוקטייל

ה״ס ב ש תנו בו ר ת
ת ט א ס ר ק סנו י!י

 הגלידה מיפעל את לרכוש עומדת ״תנוכה״
 שיטת כגלל כעיקר הידוע ״סנוקרסט״,

 העוברות במכוניות, שלו, המייוחדת השיווק
 ישיר בשיווק והמוכרות הערים ברחובות
לצרכנים.

לאחרונה רכש ששטראוס אחרי באה זו עיסקה
ויטנזן. את

 סרט■□ אץ
ם ״ ר צ ם מ שי ד ח

 מצריים סרטים יוקרנו לא הישראלית בטלוויזיה
 ביחסים הנורמליזציה למרות בליל־שבת, חדשים

המדינות. שתי בין
 שלא החליטו במצריים מפיצי־הסרטים

 שמא מחשש לישראל, חדשים סרטים לספק
 הישראלית בטלוויזיה חדש סרט הקרנת

כמדינות־ערב. הסרט של להחרמתו תביא

ת ח ט ב על״ א ^ אד  - ס
ד חצי ר א לי מי

 בי מגלה מישרד־התחכורה תקציב ספר
 ״אל־על״ ומישרדי ״אל־על״ טיסות לאבטחת
 יותר השגה יוצאו כחוץ־לארץ ו״צי״ם״

לירות. מיליארד מחצי

מו י□ ח ל יי
ת רו ה צ ה ב

 המיפלגח־הליכרלית של חכרי־הכנסת
 נגד להילחם החליטו כוועדת־הבספים

 העצמאים כל את לחייב ההצעה
 אלף 060 על עולה שהכנסתם והשכירים,

 הצהרות־הון. להגיש לירות,
 אינה הצהרת־ההון על ההחלטה הליברלים, לדעת
 הצהרות־ההון יבדקו לא הנוכחים ובכלים נכונה,

שנים. 10 תוך גם

ה מ■ מ ח ל
ם לי מ הנ ״ ת שו ר ב

 רהב, (״איזי") יצחק רשות־הנמלים, מנב״ל
 מנהל־נמל־ את מתפקידו להדיח מנסה

 ולמנות קימחי, חדר (מיל.) ״מ אל אשדוד,
 רהב, של איש־אמונו סגנו, את כמקומו

רונן. יוליאן
 נמל על־חשבון חיפה נמל את לחזק היא רהב כוונת

 שהיו יותר רבים מטענים לחיפה ולהעביר אשדוד,
לאשדוד. מייועדים
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