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אריק בל■

 שעה ברבע אחר שהשגריר על-כך השגרירות
עימו. לפגיעה

 לוי, אריה מהאלוף הגיע נוסף מיכתב־תלונה
 כניו־יורק. מישרד־־הביטחון ראש־מישלחת

 150 לקצץ שיש יעקוכסון החליט לוי לדכרי
 וזאת המייטלחת של התקנים 200מ־ תקנים
 ספורות ׳טעות כניו־יורק •טשהה אהרי

כילכד.

 הובטחה ובן לכנסת, המערך כרשימת
 רשימת־המערך בראשות לין של הצכתו

הכאות. ככחירות לעיריית־חיפה

 מתארח טרציאוו
הליכוד בסיעת

שר סגן סיוון
 מישרד־ מנכ״ל שהיה מי עם סיכם פרס שימעון ח״ב

 במקום סיוון של הצבתו על סיוון, עמירם האוצר,
 מינויו ועל לכנסת־הבאה, ברשימת־המערך ריאלי

סגן־שר־האוצר. לתפקיד
 של החדש המערך את לשבץ התחיל סיוון

 ככר והודיע כאוצר הפקידות־־הבכירה
 כעתיד. מינויים על מסויימים לאנשים
 שהמערך שכרגע סיוון בכר הודיע כמו־בן
 החוזים את יבטל הוא לשילטון, יחזור

 ועם מרידוד, יעקוב עם הממשלה שחתמה
הורכיץ. ייגאל שר־האוצר, של כניו

 מישרדיה את העמידה ככנסת הליכוד סיעת
 פועל והוא מרציאנו, סעדיה ח״כ יורשות

אלה. מישרדים מתוך עתה
 עם הידברות אחרי של״י מסיעת פרש מרציאנו

 שהבטיח קורפו, חיים חרות ח״ב הקואליציה, ראש
 של המיפלגות מימון מחצית את שיקבל לכך לדאוג
 אחת באף מרציאנו השתתף לא מכך כתוצאה של״י.

 כגון לליכוד, חשובות שהיו האחרונות, ההצבעות מן
 נסים משה מינוי ועל חוק־ירושלים, על ההצבעה

כשר־המישפטים.

 ראש־ השכוע השני כיום שקיים כשיחות
 מיפלגות■ ראשי עם כגין, מנחם הממשלה,

 שרון שלאריק להם הודיע הוא הקואליציה,
 תיק־הכיטחון. את לקכל סיכוי כל אין

 כגין, הודיע מועמד,״ עוד אינו ״אריק
כו.״ תומך לא אני וגם לו, מתנגדים "כולם

הציב בורג
אולטימטום

 כין שהתקיימה כארכע־עיניים, כשיחה
 שר־־הפנים לבין כגין, מנחם ראש־הממשלה,

 שמינוי לכגין כורג הודיע כורג, יוסף הד״ר
 לכך יגרום כשר־הכיטחון מודעי יצחק

 מהממשלה. תפרוש שהמפד״ל
 המפד״ל שרי שני תומכים בורג של זו בהודעה

המר. וזבולון אבו־חצירא אהרון ,אחרים,1

לווינסון וגד עמית
 פנים־מיפלגתי לובי מקים עמית מאיר המערך ח״כ
 של מועצת־ר,מנהלים ליושב־ראש לתת המגמה נגד

 שר־האוצר תפקיד את לוינסון, יעקוב בנק־הפועלים,
בממשלה־הבאה.

 כ״בנק לוינסון של שמעשיו טוען עמית
 שלו הניהול שדרכי מוכיחים הפועלים״
 אינם שלו ושיחסי־האנוש מסוכנות,
הכרית. למיסגרת מתאימים

 על גילויים שבו מיסמך בחיבור עתה עסוק עמית
 לוינסון. של עבודתו דרכי

 מחברי כמה ביניהם שונים, אישים חברים בלובי
 (״דודיק״) דויד כח״כ למערך, שחזרו לשעבר, ד״ש

זמיר. (״צביקה״) צבי (מיל׳) והאלוף גולומב,

שיק ב -ץ רב הו

חדים יו מ■
 ראשי־ כשלושת מעשי־ההתנקשות חקירת

 :מפתיע מימצא גילתה בגדה העיריות
 המתנקשים השתמשו שכהם החבלה חומרי

יחידות־ של בשימושם נמצאים
צה״ל
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יהיו לא
קיזוזים יותר

 על להחליט עומדת ככנסת המערך סיעת
 מיפלגות עם הקיזוזים שיטת הפסקת

הקואליציה.
 ראשי גילו שעבר, בשבוע בכנסת שנערכה בהצבעה
 חיים ח״כ הנהלת־הקואליציה, שיושב־ראש המערך
 פנו הם קיזוזים. הסכם האחרון ברגע מפר קורפו,

 בו לקורפו, שהורה בגין, מנחם לראש־הממשלה,
ההסכמים. את לקיים *:מקום,

התנהגותו תיבדק
בסון יזנקו של

 תיוותר לא הורביץ, ייגאל לשר־האוצר, כי נראה
 אליו שהגיעו התלונות את לבדוק אלא ברירה

 נציב־שרות־־המדינה, של התנהגותו על מארצות־הברית
יעקובסון. איתן

 ישראל בנציגויות מסיור לאחרונה שב יעקובסון
בארצות־הברית.

 נטען להורכיץ, שהגיע אחד, כמיכתכ-תלונה
 לארצות־הכרית נסע שיעקוכסון שכעוד

 ולייעל לחסוך אפשר כיצד לכדוק סדי
 כיקש הוא הנציגויות־הישראליות, כעבודת
 עם לימוזינה וקיבל לוואשינגטון, בהגיעו

נהג.
 שגריר־ישראל על יעקובסון צעק המיכתב לדברי

עובדי־ בנוכחות עברון, (״אפי״) אפרים בוואשינגטון,

 מנכ״ל לבין הורביץ ייגאל שר־האוצר בין חדש קרע
 נאמן. יעקוב הד״ר מישרדו,

 עם להפגש עומד נאמן כי נודע להורכיץ
 כץ. מרכוס היהודי־מכסיקאי סוחר־הנשק

 זו פגישה על לוותר מנאמן כיקש הוא
סרב. ונאמן
 מרכוס של בעורך־דינו שימש !נאמן

 צעירי■ לבין כץ כין וכמקשר כישראל,
 התפרסמו כאשר וגוש־אמונים. המפד״ל

 לכך שהכיאו ככץ, הקשורות שערוריות
 על הפרם חלוקת את ביטל שנשיא־המדינה

 השתרבב כמישבן־־הנשיא, כץ של שמו
אלה. לפרשות נאמן של שמו
 לארצות־הברית הממשלה בשליחות לצאת עומד נאמן

כץ. אצל יתארח שם למכסיקו לחופשה לנסוע ואחר־כך

לוחץ צור
הדמטב״ד סגן על
 צור, צבי(״צירה״) תעשיות״, ״כלל מנכ״ל
 סגדהרמטכ״ל, על כילתי-פוסק לחץ מקיים
 שינוי למען אדם, (״קותי״) יקותיאל האלוף

 מיפעל■ אי־כניית כדכר קודמת החלטה
כערד. החדש המלט

 את לאשר שלא המחוזית הוועדה החליטה לאחרונה
 ממשיכה כלל חברת בערד. החדש מיפעל־המלט בניית
 עירעור. עליה להגיש ועומדת בהחלטה, שינוי לדרוש

 צד,״ל נציג הצבעת לגבי הוא אדם על צור של לחצו
 צה״ל לנציג יורה שאדם רוצה צור בוועדה־המחוזית.

 הקמת בעד ושיצביע הצבעתו, אופן את לשנות
'המיפעל.

לין - מערר
 לחתום המערך עומד פרס, שימעון ח״כ של ביוזמתו

 לין. אמנון הליכוד, ח״כ עם הסכם על
 למערך. לין כקרוב יצטרף ההסכם על־פי

ריאלי מקום לו הובטח הצטרפותו תמורת

לאל־על ■עבור
 להעביר ממליץ יעקובסון, איתן ,נציב־שרות־ד,מדינה

 מידי ישראל של תעמולת־התיירות וניהול תקציב את
 אל־על. לסניפי מישרד־ד,תיירות

 כמישרד* עזה כהתנגדות נתקלה ההצעה
 ייתכן לא גורמי־תיירות לדיברי התיירות.

 תעמולת־תיירות על תפקח וט״אל־על״
 לצינור■ מתנגדת ש״אלי־על״ מאחר לישראל,
טיסות־השכר. כיותר, הגדול התיירות

וגבי אח פיטר שוקן
 הפיננסי הסופר את פיטר שוקן, גרשם הארץ, עורך

צבי. מרדכי העיתון, של
 לבקשתו סרב כששוקן השניים, כין כשיחה

 תשלום, ללא שנה כת חופשה לקבל צכי של
 המשכורת וכה כה ״כין צכי: התכטא
 כחודש, ימים 10ל־ מספיקה לי נותן שאתה
 כמניות.״ להתעסק צריך אני הזמן וכיתר

 שהוא לצכי הודיע הוא זאת שמע כששוקן
 שסיקר העיתונאי היה צכי מיד. מפוטר

הכורסה. את ל״הארץ״
 בהארץ, הוועד יושב־ראש גם היה שצבי מכיוון
 החדש הוועד בראש ביומון. חדש ועד־עיתונאים נבחר

 אמנון מרום, צבי :בו וחברים וינקלר יהודית עומדת
בן־ורד. ועמוס גילבוע יהושע ברזילי,

יוסח דרוקר

 לחתום עומד דרוקר זכריה החיפאי הקכלן
 כמונטה־קרלו, גדולה עיסקת־כניה על

 פעם אי שנכנה כיותר הגדול הפרוייקט
¥ זו. כנסיסות

 כמה במונטדדקרלו דרוקר יבנה החוזה, ייחתם אם
יחידות־דיור. אלפי

ברשות תסיסה
בדברי תכוון ד

 ברשות־לתיכנון־כלכלי חדשים !מינויים
כרשות. לתסיסה לגרום מאיימים

 לקבל עומדת לווינברג, רותי האוצר, מכלכלניות אחת
 סדן. עזרא הפרופסור מנהל־הרשות, סגנית של מינוי

 יהיה ברודט, (״דודו״) דויד לתפקיד, המועמד שהיה מי
הרשות. של לעניינים־בינלאומיים הרכז

אוריון עמוס על
 עם לה שהיה החוזה את ביטלה לוטן יעל הסופרת
 (לייל־סטיוארט) מיינזקלנוארק האמריקאית ההוצאה

 אוריון. עמוס על ספר לפירסום
 קורות־חייו את לתאר התכוונה לוטן יעל
 ששוחרר אחרי התיידדה שעימו אוריון, של
 על אור לשפוך היה אמור הספר הכלא. מן

זו. כוונה על ויתרה היא להירצהו. הסיכות
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