
ך וגונן■ ת
ה״מ׳ימ יעדי יבדקו

 עד לחודשיים וחצי חודש כין ימתין כי
הפוליטיים. מהלכיו על •טיחליט

 אך בו חרות צעירי מתמיכת רב עידוד שאב וייצמן
 שליליים. איתותים לכיוונו ששלחו מהליברלים, אוכזב
 אינה הקרקע כי לווייצמן, הסבירו הליברלים ראשי
 מיפלגת ולהקמת מחרות לפרישתו עדיין בשלה
 המיפלגה תעמוד שבמרכזה בראשותו, חדשה מרכז

הליברלית.

ייעבדו״ המתנחלים
ד על צה̂י
 ההתנחלויות לכין צח״ל כין ההסכם על־פי

 המקום תושכי יהיו גוש־יאמונים, של
 תוצכ ישוכ וככל השמירה על אחראים

 ומילואים, סדיר חיילי של כוננות כיתת
צכאית. פעולה יטתידרש למיקרה

החברה תפורק
תיירות •תות

 החברה את לפרק מגמה, מסתמנת התעשייה במישרד
 וולף. יוסף עומד שבראשה תיירות, מיפעלי לפיתוח
 היו שדרכו הצינור היתד. תיירות לפיתוח החברה
 התיירות למיפעלי הממשלתיות ההלוואות עוברות
השונים.
 אפשר כי טוענים, החכרה פירוק חסידי
 התעשייה״ לפיתוח ״הכנק את להפוך
 את למנוע ותיירות, תעשייה לפיתוח לכנק

 ולחסוך הכנק וכין החכרה כין הכפילויות
 החכרה כיטול כאמצעות לירות מיליוני
תיירות. מפעלי לפיתוח

ל״אלד׳י סבנה
 מפכ״ל יכדוק כמישגכ-עם, הפיגוע כעיקכות

 היחידה יעדי את שפיר, הרצל המישטרה,
 המישטרה. של (ימ״מ) המיוחדת

 כמגמה רכות שנים מתאמנת זו יחידה
 אולם כני־ערוכה, של חילוץ פעולות לכצע

 החליטו פיגוע, שאירע פעם ככל כה, עד
 אחת על המשימה את להטיל היטילטונות

 על ולא צה״ל של המוכחרות היחידות■
 ציודה כל על שהימ״מ למרות חימ״ט,

כשטח. תמיד היתה
 כניסתו ערב דרג, רמי גורמים על־ידי הובטח למפכ״ל
המחבלים נגד שתפעל היא המישטרד. כי לתפקיד,

 כיתות כי התברר, ביישובים שנעשתה בבדיקה
 השמירה את המבצעות הן צה״ל של הכוננות
 עצמם שהמתיישבים בעוד היישובים, על השוטפת

שומרים. אינם כלל

עסקים עושה ■ו־ד־ן
 פגישות, כמה ערך ידלין אשר לשעבר האסיר

 התעניין בהן בחוץ־לארץ, שלו ירח־הדבש במיסגרת
 ישראלים עם בעסקים ניכרות כספיות בהשקעות
בחוץ־לארץ. היושבים

 של החדשים המניות מבעלי קדם, (״צ׳פאי״) שימעון
 מיפעל את לחסל עומד אלד, האופנה מיפעלי
והידוע. הוותיק האופנה

 טבט, התרופות חברת עם במשא־ומתן נמצא קדם
 מיפעלי שוכנים שבהם המיבנים את לה להשכיר כדי
 לחודש. דולר אלף 12 תמורת בפתח־תיקווה אלד

 ובמאבק בהתנגדות תיתקל קדם של זו תוכניתו
 ממישפחת המניות, בעלי שאר של מצידם מישפטי
המיפעל. את שהקימה צלטנר,

□,טיטצא יחקרו
 במיסגרת במישגב־עם, שהיה זה מסוג פיגועים בעת

 הפנים. ביטחון על אחריותה
 בכירים קצינים של מיחסם נעלב גם המפכ״ל
 למישגב־עם. צה״ל של במסוק הגיע כאשר בשטח,

 הזמן כל במשך ועסק בהחלטות שותף לא הוא
 שדיווחה המישטרה, של הקשר לרשת בהאזנה
הדרכים. מחסומי על בעיקר

מחווה יערוך בגי!
 יציאתו ערכ הקיצוניות, ההצהרות למרות

 מנחם ראש־הממשלה, עומד לוושינגטון,
 שאותם ויתורים, של סידרה כפני כגין,
 •טל מצידו לחץ לאחר הפועל אל יוציא
 קארטר. ג׳ימי ארצות״הכרית נשיא
 26ה־ היעד, תאריך יידחה אלה ויתורים תמורת
 תזכה וישראל חודשים חמישה עד בשלושה במאי,

 היה שאותה קארטר, הנשיא של תמיכה להצהרת
שלו. הבחירות מסע במיסגרת וכה כה בין נותן

 כעיסקה ידלין דן המיקרים כאחד לפחות
 למישפט שורככ ששמו ישראלי עם גדולה
אירופה. מארצות כאחת עתה היושב ידלין,

חשובה אישיות ■דל■!
 ולטליה לאשר העניקה על״ ״אל חכרת
 כשטסו אישים־ירמי־־מעלה, של טיפול ידלין

לאירופה. החכרה כמטוס שעכר כשכוע
 חשובים באישים לטפל שתפקידה דיילת־שלום,

 שערכה אחרי למטוס, הזוג בני את ליוותה ביותר,
 לידלנים וחסכה הרשמיים הסידורים כל את בעצמה

 במושבים מקומות הוקצו לשניים בתור. העמידה את
 לאמהות או לאישים כלל בדרך השמורים הראשונים,

משקאות. להם הזמינה החברה הנהלת תינוקות. עם

קנס שיד□ ..מעריב״

..ארקיע״3
 חברת של המניות בעלי ארקיע, חברת רוכשי

 על מדהימים מימצאים לדבריהם גילו כנף־ארקיע,
 החברה. של והרכוש הציוד מצבת
 ציוד בארקיע נעלם החדשים, החברה בעלי לדברי
 ואיש דולרים, מיליון לשלושה שניים שבין בשווי
 רב ערך בעל הוא הציוד הוא. היכן יודע אינו

, האזרחי. הטיס בשוק
 אלה כימים שוקלים ארקיע״ ״כנף כעלי

 העלמות לחקר המישטרה את להכניס אם
 ככוחות הדבר את ולגלות לנסות או הציוד,
 העבודה יחסי את לערער שלא כדי עצמם,
החכרה. כתוך

ית 13המר התחנה

 וגד כרס
בד א ס רו צ ע

 שימעון ח״כ העבודה, מיפלגת יושב־ראש של מקורביו
 עצרות־אבל ריבוי נגד דעתם את הביעו פרם,

 ידידי את לשכנע ניסו הם אלון. יגאל של לזיכרו
 האכל עצרות כי סבורים פרס מקורכי והכינוסים. העצרות במיספר להמעיט אלון

 עוד המחזקות פוליטיות, להפגנות הפכו
 רכין, יצחק ח״כ של מעמדו את יותר

השניים. כין צפויה התמודדות לקראת

רוצה ראה

 כי סבורה רבץ, יצחק ח״כ של אשתו רבץ, לאה
 מיפלגת רשימת ראשות על להתמודד חייב בעלה

 זו מיפלגה מועמד להפוך כדי לכנסת, העבודה
 שבעלה ספק כל לה אין לדעתה לראשות־הממשלה.

 פרס. נגד בהתמודדות יזכה
 רבץ, נגד המערכה את פרס מקורבי הגבירו בינתיים

 נתן פרס, של כשופרו הידוע אשד, חגי העיתונאי
 בדבר, שעבר בשבוע שפירסם במאמר לכך האות את

 פרס כי וקבע רבץ על אישיות התקפות כלל שבו
 חייבת לדעתו יחדיו. ללכת יצליחו לא ורבץ

השניים. מן באחד לבחור. המיפלגה

ימתין ר1ע
חודשיים

למקורביו, הודיע וייצמן עזר שר־הכיטחון

 על לידות אלף 20 בסך קנס הטילה הצבאית הצנזורה
 הסופר של בידיעה צנזורה עבירת בגלל מעריב,
 חריף. (״יוסל״) יוסף הצהרון, של המדיני

 שר־ לנקוט תבע בעניין מעריב נגד הצעדים את
וייצמן. עזר הביטחון

רץ שווא מיפעל■
״מכרו

 שווארץ, הוגו התעשיין של עורך־הדין בירן, שרגא
 הקנדי איש־העסקים עם מתקדם משא״ומתן מנהל

 לחלקי־חילוף באמריקה מיפעלים בעל גרץ, אדווארד
 פריקשן שווארץ, הוגו מיפעלי מכירת לשם לרכב,

קסטינג. וקרמיק
 ממתינים ״כור״, חברת ביניהם שונים, שגופים בעוד

 הנכסים, כונס לידי יעברו שווארץ הוגו שמיפעלי עד
 את ולרכוש להקדים גרין מתכוון לקנותם, כדי

הנכסים. כונס לידי שיגיעו לפני עוד המיפעלים

נלחץ א״זוברג
ומכר

 הבינלאומי הבנק של מכירתו נסיבות בדבר שמועות
 נראה בנקאיים. חוגים בקרב השבוע נפוצו הראשון

 בנק־ על־ידי אולץ אייזנברג שאול המיליונר כי
 בעיקבות הראשון הבינלאומי הבנק את למכור ישראל

 מעובדיו אחד על־ידי לבנק־ישראל שנמסר מידע
הבנק. של הבכירים

 ישראד״ ״כגק אילץ •טכגללן הסיכות אהת
מק, את למכור אייזנכרג את  פי על ה

 שאותן הגדולות ההלוואות הן השמועה,
 להכרות הראשון״ הכיגלאומי ״המק העניק
אייזנכרג. של הזרות

31ש חעלה
 כית־המישפט על־ידי ׳טמונה המפרק

 שר־האוצר סגן כתל־אכיכ, לתחנה־המרכזית
 את לחדש עומד פלומין, יחזקאל לשעכר,

 לסיום כספים להזרים הממשלה על הלחץ
התחנה. כניית
 שהשקיעו הגופים עומדים המפרק דרישת מאחרי
 סולל- פיל־פלאטו־שרון, השותפות — בתחנה כספים

ואגד. בונה

השרות ,כרטיס
יכיטדו דא
 מישפחות לבני הניתנים באל־על, השרות כרטיסי

 של הבוערת בעונה גם יבוטלו לא החברה, עובדי
 המנהלים מועצת יושב־ראש החליט כך על אל־ננל.

 למתוח שלא כדי שביט, (״בומה״) אברהם אל־נול, של
 עובדי לבין ההנהלה שבין היחסים את יותר עוד

החברה.
 השרות כרטיסי את לבטל נוהגות התעופה חברות כל

 זה צעד מקבלים והעובדים הבוערת, בעונה שלהם
בהבנה.

ר ב ו שר ו מן ר ק ו צ
עיתון יסדם מ?
 של כראיטותו החדיטה, ההשקעות חכרת

 צוקרמן, ארנון הטלוויזיה, מנהל שהיה מי
 חדש, כלכלי עיתון לאור להוציא עומדת
טאוכ. (״פישקה״) יצחק יערוך שאותו
 וגיטה גבי שותפים צוקרמן של ההשקעות בחברת
הידוע. הירושלמי המיליונר של ואלמנתו בנו שרובר,


