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 מפעילי לכמה הודיע שובל, זלמן רפ״י, ח״ב
 הורביץ יגאל שר־האוצר אצל לי רפ״י,
 רשימה בראש לרוץ ההחלטה נפלה כבר

 בבחירות הליכוד, במיסגרת שלא עצמאית,
 לכהן ימשיך אם גם הבאה, לכנסת

 בממשלה. הסוף״ ״עד
 מהממשלה, הורביץ יפרוש לא שאם מעריכים ברפ״י

 אם לפילוג, בגין מנחם ראש־הממשלה יתנגד לא
 לקואליציה רפ״י תצטרף הבחירות שאחרי לו יובטח

גח״ל. עם

־־ ד ד מ ה
ש בעמיים ד חו ב

 עומדת הלישכח־המרכזית־לסטטיסטיקה
 פעמיים מדד־המחירים־לצרכן את לפרסם
 כפי בחודים, אחת פעם במקום כחודש

 15וב־ 1ב־ יפורסם המדד כה. עד שנעשה
חודש. בכל

 כזה אינפלציוני מדד כי טוענים הלישכה כלכלני
 ישרת שהוא כדי לשבועיים אחת לפרסם צורך יש
כהלכה. הציבור את

 של זו להחלטה מתנגדים באוצר גורמים
 אהד לסטטיסטיקה. המרכזית הלייטכה
 כך: על בתגובה אמר האוצר מבכירי
בחודים.״ שחורים ימים שני יהיו ״עכשיו

ק טפחות בו
עכב מאז! מ

 המאזן פירסום את מעכב ״טפחות״ בנק
 של רווחים יראה ■טהמאזן למרות •טלו,

אחוזים. מאות
 המיזרחי בנק ניצב המאזן פירסום עיכוב מאחרי

 מתכנן הנזיזוחי טפחות. בנק את שרכש המאוחד,
 חדשות, למניות זכות ומתן הטבה מניות לשוק להוציא

 מניות הבנק הוציא לא שנים ארבע שבמשך אחרי
 שערי את יעלה טפחות מאזן פירסום חדשות.
 המניות בהוצאת מיזוחי על ויקשה המניות

שלו. החדשות

ב לא תמיר שי ה
תגר א ל
 השיב לא תמיר שמואל ■טר־המישפטים

 להיבדק לו שקרא אבנרי, אורי של לאתגר
בגלאי־שקר.

 ואבנרי תמיר בין החריפים חילופי־הדברים אחרי
 שהיו משיחות פרטים שניהם העלו שבהם בכנסת,
 ייבדקו ששניהם לתמיר אבנרי הציע בעבר, ביניהם

 על־ידי ינוסחו אשר שאלות ויישאלו במכונת־אמת
האמת. לבירור הכנסת, יו״ר כמו נייטרלית, אישיות

 המישטרה, של הבכירה הקצונה בקרב הגברי חילופי
 יוקדמו. שנה, כחצי בעוד רק להיערך שעמדו
אמר שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל

 הילד חטיפת פרשת סיום אחרי מייד כי למקורביו,
 בצמרת השינויים את יערוך הוא ירדן. אורון

המישטרה.
 להחלפה המועמדים שאחד שידוע מאחר

 משה ניצב תל־אכיב, מחוז מפקד הוא
 שהחלטת במישטרה מניחים טיומקין,
 טיומקין את להרחיק כדי באה המפכ״ל

 על שאחראי כמי במהירות, מהמרחב
החטיפה. בפרשת ה־טלומיאלי הטיפול

□1םבר טי  מתארגנים י
ת ה להקמ חבר

 מבכירי ביניהם ״אל־על״, מקברניטי כמה
 מתארגנים ואיסטרמן, כפוסמן הקברניטים

 קטנה, הברתי־תעופה להקמת אלה בימים
 מסוג מטוסים שלושה יהיו שברשותה

 ״.707 ״בואינג או ״0 סי. ״די.
לאירופה. זכויות־טייס יקבלו כי מקווים הקברניטים

ל ע ל־ ת א כר שו
ם שי ל ב

 אל־טל, של ישראל סניף מנהל של הוראתו פי על
 של שרותיהם את החברה שכרה נחתומי, מורים

 במישרדי-נסיעות הונאות לגלות כדי פרטיים, בלשים
 החברה. כרטיסי את המוכרים
 מישרדי־נסיעות לתפוס היא הכוונה

 כרטיסי או סטודנט כרטיסי המנפיקים
 או הגיל, את שעברו לנוסעים צעירים
סטודנט. כרטיסי נושאים שאינם

מבכ״ל מאמין ה
ת באמונות לו תכ

 קוסמים, טפלות, אמונות לבעלי המישטרה התייחסות
 לעזור שבאו למיניהם, ואסטרולוגים מכשפים
 על־פי היתה ירדן אורון הילד חטיפת בחקירת
 שפיר. הרצל רב־ניצב המישטדה. מפכ״ל הוראת

 כוחות הסף על פוסל שאינו גילה המפכ״ל
 להעזר יש הזה במיקרה וכי על־טבעיים,

המושטת. יד בכל

ת סיבו מ
ר אווי ה ל־ חי ב

 שעמד חיל־האוויר יום את לבטל ההוראה למרות
 הגדול, המטם את ולבטל הבא, בחודש להיערך

 יום־ את יחגוג זאת בכל חיל־האוויר כי נראה
שלו. החיל

 מתכננים ככר חיל־האוויר בסיסי במרבית
 אמני־צמרת יופיעו שבהן פאר, מסיבות

רב. כיבוד ויוגש

שפחת  אלון מי
ה מ שלי ב—ב! עם ה ל

 של זיכרו להנצחת הציבורית המועצה כשהתכנסה
 מזכ״ל הכל, להפתעת נבחר, אלון, יגאל ח״כ

 הוועד. כחבר בר־לב, חיים ח״כ העבודה, מיפלגת
 היה בר־לב לבין אלון יגאל של מישפחתו בין

 אלון רות אלון. של מותו אחרי מייד חריף, קרע
 לבין בינו בידידות בבגידה בר־לב את האשימה

 אלון לרות כשנודע פרס. למחנה ובהצטרפות בעלה
 מיפלגת־העבודה, של בכנס לנאום עומד שבר־לב
 את להחרים איימה למותו, השיבעה ביום שנערך
 נאם. לא ובר־לב הטכס,

 רואים לוועד, בר־דב שד הצטרפותו עם
אלון. למישפחת בר־לב בין הקרע איחוי בכך

ה סי מו אנדרל
המעדן־ בסיעת

 מאז לקוי שהיה בכנסת, המערך סיעת של בתיפקודה
בלבד זה לא נוספת. הרעה חלה הקדנציה, ראשית

 את איש לגרש בפומבי תובעים הסיעה שחברי
 פועלים גם שהם אלא ממיפלגת־העבודה, רעהו

 הפרלמנטרי. במישור זה נגד זה
 נמנעו שבהם מיקרים כמה היו לאחרונה

 החלטה הצעות בעד מלהצביע המערך חברי
 הצעות להסיר רישמית ושהציעו סיעתם, •טל

חבריהם. יטד היום לסדר

בון: ו
קו״תי לא

 מוקף בכד מכחיש נבון, יצחק נשיא־המדינה,
 קנה הוא כאילו שפורסמו, הידיעות את

 משה האילתי, שהקבלן למרות באילת. וילה
 את שקנה הוא שהנשיא בתוקף טוען דגן,

 שם על אותה רשם שונים ומטעמים הווילה
 של לישכתו הודיעה ארז, ורדינה גיסתו,
הווילה. עם קשר כל לו •טאין נכון הנשיא

שד חגי בין סיכסוך א
לי 11171 א ל רזי ב

 העיתונאי אשד, חגי דבר, כתב של הופעותיו המשך
 אחת לפני ■שלושה בתוכנית פרס, לשמעון המקורב

 בספק. עומדת צה״ל בגלי
 כי חי בשידור איטד טען •טעבר בשבוע

 מפרסם ברזילי אמנון ״הארץ״ עיתונאי
 ח״כ את לשרת כדי נכונות לא ידיעות

 את המכירים רבים, עיתונאים רבץ. יצחק
 והטענות כך, עד מחו אשד, ואת ברזילי
לרמטכ״ל. הגיעו

ה שערורי
ת׳׳ר ם בבי שלי רו י

 ירושלים, כית״ר קבוצת של החדש המנהל
 לתבוע עומד ז׳רז׳בסקי, יוסי עורך־הדין

 בנזימן רעודור כתב־הספורט את לדין
 ז׳רז׳בסקי לדברי משמיץ מאמר בעיקבות
 העיתונים כאחד בנזימן שפירסם

בירושלים. המקומיים
 של הספורט ומדור לאשה שכתב טוען ז׳רז׳בסקי

 השמצה כתבות מארגן בראון, משה אחרונות, ידיעות
 על ז׳רז׳בסקי עם התמודד שבראון מאחר נגדו,

ונכשל. הקבוצה, מנהל תפקיד

בהדורי החמרה
ה כניסה אמריק ל

 החליטה בישראל ארצות-הברית שגרירות
 היתרי־ בהענקת החמרות של שורה עד

ישראליים. לאזרחים לארצות־הכרית כניסה
 לתקופה היתר־כניסה לאשר השגרירות נהגה כה עד

 ובית רכוש לו שיש שהוכיח מי לכל מוגבלת
בכך. רק להסתפק שלא הוחלט עתה בישראל.

 מעט ״עוד :השבוע אמר השגרירות מפקידי אחד
 ילדים, ושלושה אשה לו שיש אדם שרק למצב נגיע

לאמריקה.״ ויזה יקבל בארץ, נשארים ואלה

בגם סיבך
 אחריה תגרור ידוע יהלומן של נוספת הסתבכות

 שבבורסת הבנקים אחד של לסניף ניכרים הפסדים
היהלומים.
 הוא וכיום זהב, בעסקות הסתבך היהלומן

 לסניף לירות מיליון 100מ־ יותר חב
 דומה בהיקף לעסקות הבנק ערב• כן הכנק.
היהלומן. שערך
 את העביר היהלומן כי ידוע שלבנק למרות

 נגדו הבנק הוציא לא לארצות־הברית, מישפחתו
 יביא שהדבר חשש מתוך מהארץ, צדעיכוב־יציאה

היהלומן. של בעסקיו גמורה למפולת
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