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 ■ כימים עובר בכין, מנחם ראש־הממשלה,
 כביתו, רפואיות בדיקות סידרת האחרונים
בסוד. זו עובדה שומרים ומקורביו

 בימים התערער ראש־הממשלה של בריאותו מצב
 לתאונה שהיתר, בהשפעה זאת התולים יש האחרונים.

 בנימין רותי. וכלתו בנימין־זאב בנו, נפצעו שבה
 בגין, של מנכדיו לשישה אם רותי, אך קל, נפצע

 שהמצב טוענים אחרים באגן־הירכיים. נפגעה
בגין. של :בריאותו על משפיע הוא אף הפנימי הפוליטי

 שראש־ התגלה וחבל־ימית, פיתחת־רפיח למתיישבי
על ריבבראש יעמוד ששרון רצה לא בגין, מנחם הממשלה,

זו. ועדה
 הורכיץ, יגאל משר־האוצר, ביקש בגין

סרב. הורכיץ אך הוועדה, כראש לעמוד

ס  הזמין פר
הודעות

 השלישי כיום שנערכו הבהירות, לפני שבוע
 של מטהו הזמין בכר העבודה, במיפלגת

 בעיתונים, מודעות פרס שימעון ח׳׳ב
השבוע. החמישי ביום להופיע העומדות

 פני על אחוז 80 של לניצחון פרם טוען במודעות
רבין. יצחק ח״כ יריבו,

 מזהיר הרמטכ^ל
ם ■נ־ א ק

 איתן, (״רפול״) רפאל רכ-אלוף הרמטכ״ד,
 בכירים לקצינים מיבתבים לאחרונה שיגר

 עם להיפגש עליהם אסר שבהם כצה׳׳ל
תיקשורת. אנשי עם ולשוחח עיתונאים

יידחה נאמן מינוי

 וידיעות מעריב הצהרונים בין פרץ חריף סיכסוך
 הספרים סידרת את להפיץ הזכות על אזזרונות

 באביב. לאור לצאת העומדת בחילו, צה״ל
 כל משתתפים כרכים, 16 שתכלול בסידרה,

 וגם בעבר, צה״ל של ושרי־הביטחון הרמטכ״לים
 העיתונאים עורכים הסידרה את רבים. אלופים
 הוא שלה הראשי והיועץ כפיר, ואילן ארז יעקוב

 גור. ׳),(״מוטה מרדכי (מיל׳) רב־אלוף
 את בפיר יעזוב הסיכסזיך שבעיקכות יתכן

 המדיני בכתב ויתמנה אחרונות״ ״ידיעות
״מעריב״. של

יקרה תרומה
 כתל־ כית־המישפט־המחוזי נשיא של יורשיו
 את ״תרמו״ ז״ל, צלטנר זאב אביב,

 דלישכת־עורבי־ שדו המישפטית הספריה
 הלישכה לירות. מיליון שני תמורת הדין

 ומישרד־המישפטים מיליון חצי תשלם
לירות. וחצי מיליון

 יתל־ לאוניברסיטת המישפחה של מוקדמת פנייה
 על־ידי נדחתה הספריה מכירת לשם אביב

האוניברסיטה.
 שמו על שייקרא בחדר הספרים את תציב הלישכה

צלטנר. של

ב כ חודש■□ 5ל־ ר
 רואה ד■■!

ם רי ח ה ל
 דיין משה שח״ב טוענות בליכוד שמועות

 את כארצות־הברית, מסעו כעת כדק,
 למיפלגת־מרכז תרומות לגייס האפשרות

כישראל. שתקום חדשה
אלה. שמועות מכחישים דיין מקורבי

 בחירתו שמובטחת עתה משוכנעים מדיניים חוגים
 נאמן, יעקוב הד״ר מישרד־האוצר, מנכ״ל של

העליון. לבית־המישפט
 את ידחה הוא ייבחר, שנאמן למרות
 חודשים. ככמה החדש לתפקיד כניסתו
 כאוצר הכהונה את לסיים היא נאמן כוונת

הורכיץ. יגאל שר־האוצר, עם יחד

א א רואה ל הג׳ ב

 הפנים מישרדי של ראשיהם כין בדיונים
 החלפת עד השבוע כתחילת הוחלט והאוצר
 האחד עד המישטרתי הרכב מחצית

הקרוב. באפריל-
לירות. מיליוני מאות לכמה תגיע הכספית ההוצאה
 שעל־פי למרות תיעשה זו הוצאה

 הבאה, כשנה המתחילה תירוש״, ״תוכנית
 לרכב המישטרה של כל.בלי־הרכב יוחלפו

אמריקאית. מתוצרת

שלה תעבור הממ
ן לו מ ל

 על עיון יום הממשלה תקיים שבועיים תוך
 כדרום המלונות כאחת בלבלה נושאי
 הממשלה שרי אם נקבע לא עדיין הארץ.

בים־המלח. או באילת במדון יכלו *

המישפט: מרכז
העד בריאות

 אבו־ אהרון לשר־הדתות, המקורבים חוגים
 ומידע מיסמבים עתה אוספים חצירא,
 עד־ של הנפשי מצבו כי להוכיח שנועדו
 סגן־ראש־עיריית אבדחצירא, נגד המדינה

 יציב. אינו גוטליב, שמעון כגי־כרק,
 במרכזו יעמוד שר־הדתות, של מישפטו יתקיים אם

 מצבו לגבי התביעה לבין השר פרקליטי בין המאבק
גוטליב. של הנפשי

■פטר שוסטק
מודן אח

 לפטר עומד שוסטק, אליעזר שר־הכריאות,
 מודן. כרוך הפרופסור מישרדו, מנכ״ל את

 עבודת את מזניח שמודן טוען שוסטק
 בחוץ־לארץ מדי רב זמן ושוהה המישרד,
 שלו. פרטיים כעניינים

 זה בעניין תומך יעקובסון, איתן נציב־שרות־המדינה,
 הבטחות מבטיח שמודן טוען יעקובסון בשוסטק.
 כך ומסבך הנציבות, עם תיאום ללא שכר בענייני

הרופאים. עם המשא־ומתן את

א הורביץ רצה ל
 כיושב־ מונה שרון, אריק ששר־החקלאות, אחרי רק

פיצויים לתשלום המיוחדת ועדת־השרים ראש

 בדעתם מאוחדים המישטרה של המטה־הארצי ראשי
 של לעמדתו בניגוד למישטרה, הג״א סיפוח נגד

 הג״א לצירוף הלוחם שפיר, הרצל המפכ״ל,
 קציני עד שפיר אסר זה רקע עד כי נראהלמישטרה•

כחוץ־דארץ. שהותו כעת להתכנס מטהו

טל המר נסיעה בי
 נסיעה ביטל המר, זבולון שר־החינוך,

 כתוך שנוצר ,המצב כגלל לארצות־הכרית,
 שר־ פרשת כעקבות המפד״ד, מיפלגתו,

אכו־חצירא. הדתות
 בכנס נשות־המיזרחי, של אורחן להיות עמד המר

שלהן. השנתי

רג יפטר בו
ד את ר א

 עד הממונה בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 רב־ מהפפכ״ל, לדרוש עומד המישטרה,

 העיתונאי את לפטר שפיר, הרצל ניצב
כדובר־המישטרה. מתפקידו ארד אריה

 קציני־מישטרה מצד רבות תלונות הגיעו בורג אל
 מוחלט גיבוי נותן ששפיר כך ועל ארד על בכירים

שלו. הדובר שגיאות לכל

הרמטכ״ל
ס ח ד ס■3903 ״

 עומד איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטב״ל,
 הובאו לרמטכ״ל בצבא. הסמים נושא על להתלבש

 והסחר השימוש היקף לגבי מדאיגים נתונים
 השרות על הסמים השפעת ועל צה״ל, בתוך בסמים

 וקצינים. חיילים של המיבצעי
 הרמטכ״ל יורה מיתקפת־הסכרה מלכד

 של בעונשם להחמיר לכתי־הדין־הצכאיים
כסמים. ובשימוש כסהר ־שהורשעו חיילים

ת ר ד די כיי מו ל
 כתל־ דירה לרכוש עומדת ״דלק״ חכרת
אגמון. אברהם החכרה, מנכ״ד עכור אביב
 יום מדי ונוסע בירושלים, עתה מתגורר אגמון
ובחזרה. לתל־אביב מירושלים ביומו

 בחקירה לפתוח עומד המישטרה של המטה־הארצי
לשעבר. בכירים קציני־מישטרה כמה נגד
 אדה קצינים ושיכרו סיממו החשד פי עד

 מפקד על מידע להם שתספק כדי שוטרת,
 בעזרת מאהבה. שהוא כמישטרה, בכיר
 כמפקדם להתנקם הקצינים קיוו זה מידע

לשעבר.

הבורסה

אררט, הלהיטים:
השקעות ט־ 1!דיסק

ל ל ב ח־ א בו ק ו
 לזרום ממשיכות עצומות כסף כמויות

 החד־ מהצהרותיו מעודדות לכורסה,
 הורביץ, ייגאל שר־האוצר, של משמעיות

ריווחי־כורסה. עד מיסוי יטיל לא בי
 שכן מניות, לרכישת תורמות המדד עליות גם

 שערי לעליית יחסית נמוכים נעשים המניות שערי
 את מממשים צמודים ומחזיקי איגרות־החוב,

למניות. ועוברים רווחיהם
 כלל, קבוצת מניות הן השבוע של הלהיטים

 יש שבה אררט, ובעיקר לסוגיהן חברות־הביטוח
 דיסקונט־ ומניות בחברה, השליטה על מאבק

 עלו ששעריהן ואלרון, אלביט בעלת השקעות
מסחררת. בצורה


