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ש רוצה פרס פג הי  ל
סן ח ם ע

 שימעון ״כ ח העכורה, מיפלגת יושב־ראש
 מלך חסן ׳הסכמת את לקבל שוס ינסה פרס,

 ■ עימו. לפגישה מארוקו
 לטענת להתקיים, עמדה השניים כין פגישה

 היא אך חודשים, כמה לפני פרס, מקורכי
 לפאריס נסע חסן האחרון. כרגע כוטלה

 להיפגש ככיסול, צריך. היה שכו כיום
פרס. שימעון עם

 אירופיים. מנהיגים על לחצים מפעיל פרס
 שיכטיחו כדי קשר, על שומר הוא שעימם

 שמיפלגת־ העוכדה אך זו. פגישה לו
 הפגישה־שלא־ דכר את הדליפה העכורה

 לעריכת קלוש סיכוי מותירה התקיימה,
עתה. הפגישה

 אמר ו״צמן
סופי יולא״

 דיין, ומשר! וייצמן עזר לשעבר, והחוץ הביטחון שרי
 אולימפיה בסיסעדת לשיחה הראשון ביום נפגשו

 והפירסומאי דיין, רחל גם נכחו בשיחה בתל־אביב.
ז׳ורבין. אליעזר
 הסופית החלטתו על לדיין הודיע וייצמן

 אני ״אישית לכנסת. כרשימתו לרוץ שלא
 מקורכי לדכרי לדיין. וייצמן אמר בעדך,״

 קטנות.״ במיפלגות מאמין לא אני ״אכל דיין,
 לא שהוא לדיין הכטיח גם וייצמן

 לכנסת אחרת רשימה כשום ישתתף
העשירית.
 עם למחרת דיין נפגש זו פגישה כעיקכות

. רכין. יצחק ח״כ

 דו־:מורדא גיר
כישראל•

 פורד, ג׳ראלד לשעבר, ארצות־הברית נשיא
 בישראל. הבא בחודש לבקר עומד
 הברת־ של מועצת־המנהלים חבר הוא פורד

 חברת־בת אשר טייגרס, פלייאינג התעופה
 החודש בסוף חונכת אינטרנשיונל, מטרו שלה,

 יגיע פורד לתל־אביב. ניו־יורק בין טיסה קו
מטרו. של המכירות עידוד במיסגרת לארץ

 ויתד ש יי ב ח
המועמדות על
 חיים תל־אכיב, אוניברסיטת נשיא

 כתפקיד מעוניין אינו כן־שחר, (״חכ״ש״)
שר־האוצר.

 מיפלגת־העבודה, ליושב־ראש על־כך הודיע בן־שחר
 ביום ביניהם שנערכה בשיחת־טלפון פרס, שימעון

השבוע. השני

 מתארגנים שרים
אמריקה נגד

 בשיחות לאחרונה, התבטאו משרי־הממשלה כמה
רגן, ממשלת כלפי המתון הקו נגד פרטיות,

 ושר־החוץ, בגין, מנחם ואש־הממשלה, שנוקטים
שמיר. יצחק

 אריק שר״החקלאות את כוללים אלה שרים
 ארליך, שימחה סגן־ראש־הממשלה שרון,

 ושר־האנרגיה המר זבולון •טר־החינוך
מודעי. יצחק
 אך ממשלה, בישיבת עדיין הועלה לא הנושא

 נוספים שרים של תמיכה להשיג מנסים הארבעה
 ולהעלות ישראל, ממשלת של הקו לשינוי בדרישתם

הממשלה. שולחן ליד הנושא את

יפרוש יעקוב■
עיי מ,!ארק■

 גד הכנסת, של הכלכלה ועדת יושכ-ראש
 כיושב־ראש מתפקידו לפרוש עומד יעקוכי,
 ״ארקיע״. של המנהלים מועצת

 עלולה במועצת־המנהלים שלו שהחברות טוען יעקובי
 בו לזכות מתכוון שהוא שר, של בתפקיד להתנגש

הבאה. בממשלה

 התארגנות
ת נגד פ
 המתנגדים הליברלית, כמיפלגה גורמים

 כאירגון החלו פת, גידעון לשר־יהתעשייה,
 לריטימת פת של בחירתו נגד נרחב לוכי

הכאות. בבחירות המיפלגה מועמדי
 לכנסת. להיבחר כדי אחוז 60 של לרוב זקוק יהיה פת

 — להיכשל שלא כדי מועמדותו, את יסיר ופת יתכן
 בממשלה מקום לעצמו להבטיח יוכל שהוא בתנאי
לה. שותפים יהיו הליברלים אם הבאה,

לוינסוו
ח ת עסקים מפ

 שר־ לתפקיד המערך מועמד שהיה מי
 כהקמת כמרץ החל לוינסון, יעקוב האוצר,

אירופה״. ״אמפ״ל חדשה, חכרה
 כיושב־ראש הפועלים מבנק פרישתו מאז מכהן לוינסון

 אמפ״ל, ההשקעות חברת של מועצודהמנהלים
 אמפ״ל של פעולתה עיקר העובדים. לחברת השייכת

בארצוודהברית. היא
 באירופה, בירות לכמה השבוע באמצע יצא לוינסון

החדשה. החברה קשרים.להקמת לקשור כדי

 רוצח אודן
ד נסיוד תפקי

 יורם שר־האוצר, של האישי דוברו אורן, אורי
 שמונה אחרי ימים כמה מארידור, ביקש ארידור,
 של תואר ביקש אורן תוארו. את לשנות לתפקיד,

עוזר־לדובר•
 מועמדותו את להציג היא אורן שד כוונתו

 של רשימתו כמיסגרת הקרובות ככחירות
 יצטרך הוא לשר כדובר דיין. מ׳טה

 ההתפטרות חובת ואילו מתפקידו, להתפטר
 כדרגה שהם עוזרי־דוכרים, עד חדה אינה

יותר. נמוכה

ס אדרי נוף פר ב
 נזף פרס, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש

 פירסומים על אדרי, רפי עובדים, שיכון במנכ״ל
 סיכוייו על פרם, לדעת אדרי, שהדליף מגמתיים

 הבאה. בממשלה בכיר כלכלי שר להיות אדרי של
 פרס אמר ■ביניהם, שהיתה קשה כיטיחה

 שאתה כטוה לא ככלל ״אני לאדרי:
חכר־כנסת.״ תהיה

 ■שווה דא
המימון

 שיטת את לשנות ישראל בנק של ההמלצות למרות
השיטה. תשתנה לא ליהלומניס, המימון של הענקתו

 על־פי מימון ליהלומנים להעניק הציע ישראל בנק
 המישקל מפתח תחת יהלומן, לכל חד־פעמי מפתח

 חוגי לדעת יהלומן. כל מצהיר שעליהם היהלומים של
 דולרים של רבים מיליונים הדבר יחסוך הבנק,

לאוצר־המדינה.
 השיטה. לשינוי מתנגד מישרד־התעשייה

 הדבר יגרום זה, מישרד ראשי שד לדבריהם
לחו״ל. כולד הענף לבריחת

תחקור רה שט המי

 הבנקים, על המפקח של פנייה כעיקכות
 לחקור המישטרה התחילה מסר, עודד

 אשראי המעניקים הבנקים, עיסקות את
 כעיקכות באה מסר שד פנייתו ליהלומנים.
 נגד זיגמן ליאו היהלומן של האשמותיו

 הזה״. ב״העולם לראשונה שפורסמו הבנקים,
 הבנקים את האשים לארצות־הברית, שנמלט זיגמן,

 הפקדות על־סמך אשראי ליהלומנים שהעניקו בכך
 הוראות את לעקוף כדי יהלומים, של פיקטיביות

__________ זה. בנושא ישראל בנק

 ד ■נו ״חח שרד ט■
ן ט י ט

 זבולון שר־החינוך, שד הוראתו על־פי
 השייך מרכז־ההסכרה, מימן המר,

ת הוצאות כל את זה, למישרד ר צ ע  ה
כתחי שנערכה אלון, יגאל של דזיכרו

 כירושלים. השכוע לת
לירות. מיליון ככרכע נאמדה ההוצאה

 במועצה רבנו!
ת צרכנו ל

 המועצה ידשכת־ראש סגנית כי נראה
 כיושכת־ראש תמונה לבנון, עדה לצרכנות,
 היושכת־ראש שד הדחתה עם המועצה,
תכורי. מאיה הנוכחית,

 לשעבר הח״כ התפקיד, על אחר מתחרה של סיכוייו
 בגלל לבנון, של מסיכוייו קלושים בארי, ידידיה

החדשה. דיין לרשימת באדי של הצטרפותו

שיטרית
■נדר ז במקום

 מאיד יכנה, המקומית המועצה יושב־־דאש
 כחכר ימונה חרות, איש שהוא שיטרית,

 כמקומו רשות־השידור, שד המנהל הוועד
 צכי כוועד־המנהל, ד״ש נציג של

זינדר. (״הזי״)
רשות־השידור. של המליאה כחבר לכהן ימשיך זינדר

 ישרת עידן
המפד״ד אח
 יהיה פלד, ועוזי פוגל לדויד השייך עידן, פירסום

 הבחירות לקראת המפד״ל של מישרד־הפירסום
 שערוריית כעיקכות התפרסם ״עידן״הקרובות.

 רכין, יצחק נגד המזוייפים המיכתכים
 החכרה שירתה כאשר בעיתונים, שפורסמו

המערך. את
 שגריר מיכה של בבעלותם קסטל, סרטי חברת עם
 סרטי הפקת על הסכם המפד״ל חתמה ארזי, ודן

שלד״ התעמולה

ן סתרו א
ם נחמיאס במקו

 יתמנה אסתרון, יואל הטלוויזיה, כתב
 הטלוויזיה של רווחה לענייני ככתב

 לחופשה היוצא נחמיאס, ויקטור כמקום
ללא־תשלום.

 לענייני הכתב תפקיד את לקבל צריך היה אסתרון
ההצעה. את דחה הוא אך יהדות,


