
ך י ן ו י ג י ת

 ובן־שחר צדוק
ם כ■ ח״ יהיו לא
בן־שהר, חיים והפרופסור צדוק חיים

 כממשלת כפירים תיקים מיועדים שלשניהם ,
 ייכללו לא — תקום אם — המערך

 המערך כרשימת הריאליים כמקומות
 אינם שניהם העשירית. לכנסת ככחירות

 כארכע פוליטית לפעילות להתחייב רוצים
 לא שהמערך כמיקרה הכאות, השנים
הכאה. הממשלה את ירכיב

ש דאי ב  לרכו
מטייח עכשיו

 לחו״ל, הקיץ לנסוע המתכננים לישראלים
 לרכוש כדאי פנוי, כסף ברשותם ויש

מטכע־חוץ. עכשיו
 ברמה זו בעונה נמצאים המט״ח של שערי־החליפין

 בדרך־כלל לעלות. ועומדים — במיוחד נמוכה
 בעונת הרב מהביקוש עליית־השערים נובעת

החופשות.
 נוספת: סיבה המט״ח מחירי לעליית תהיה השנה

 נוטים הישראלים העשירית. לכנסת הבחירות
 ערב־ של אי־הוודאות בתקופת במט״ח להשקיע

 מהי שמתברר עד אחריהן, ומייד הבחירות
החדשה. הממשלה של הכלכלית המדיניות
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 החלטה התגבשה הגדולים הבנקים בצמרת
 כמיכצע כמיוחד גדולות תרומות להעלות

 צה״ל״ ״גלי שמארגנים ה״שירותרום״,
העצמאות. כיום־

 בעיני תדמיתם את להיטיב הבנקים מקווים כך
 קטנים סכומים שתרמו אחרי שנפגעה הציבור,
 הטלוויזיה. של טלתרוס במיבצע

 להפיק ישראל שידורי החלטת על זועמים צה״ל בגלי
 אשר גדול, מיבצע־שידורים ברדיו ביום־העצמאות

צה״ל. גלי של במיבצע־ההתרמה יתחרה

 ר בשי ע בתשלום זעם
אלוני שולמית על

 יצאה אלוני, שולמית ״כ ח ר״ץ, מנהיגת
למיפלגתה. תרומות לאסוף לחו״ל

 חשאי רומן
ת מר צ ב

 זמן־ מזה מנהל לשעכר ככיר שר
 הממלאת איטה עם חשאי רומן מה

 שני ציבורית. כרשות ככיר תפקיד
 פעילותם כמיסגרת הכירו הנאהבים

 הפכה וההיכרות מיפלגה, כאותה
 ניצבים מסויימת מבחינה רומן.

 המיתרס, של צידיו משני השניים
בפעי והיא העיסקית בפעילותו הוא

הציבורית. לותה
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 מתרימה שהיא חוששים עכשיו שלום תנועת ׳מנהיגי
 תרומות וכי עכשיו, לשלום לתרום שנהגו בעלי־הון

 חודשים לפני זו. לתנועה מהתרומות יגרעו אלה
 אל לאחרונה שהצטרף צוקר, דדי גייס אחדים

 למען גרמניים מרקים רבבות אלוני, ישולמית
עכשיו. שלום

ב ר מפד״ל הירושה ח  ב
ר התחיל ב עכשיו כ

 חיים הרב כי היה נראה שלכאורה למרות
 כעלי■ הם המר זבולון ושר־החינוך דרוקמן

 במפד״ל האמיתי המאבק — כרית
ביניהם. התנהל

 כהונת בתום יפרוש כי הודיע בורג יוסף הד״ר
 מועמד אין למיפנה, ולסיעתו, העשירית, הכנסת
 בחשבון שבאו המועמדים מקומו. את לרשת שיוכל

 שלמרות לדעת, נוכח והאחרון ודרוקמן, המד היו
 ולדחפו להכשילו זה מנסה המר, של חיוכיו

יחידי. אפשרי יורש להישאר כדי לפרישה,

 עשו■ הכנסה מס
ק דו ב  מימון ל

דל המיפלגות ח מ
 עד־כה להימנע ניסה מישרד־האוצר

 המיפ־ של מימונן בדרך מהתערבות
 לאחרונה מחו"ל. תרומות על־ידי לגות

 כי ידיעות מס־הכנסה אגף אל הגיעו
 מקבלת החדשות המיפלגות אחת

 בגרמניה. מתאגיד גדולות תרומות
 אלה תרומות של שמוצאן הוא החשד

 להעביר דרך שמצאו בישראלים הוא
 אינם שכן לגרמניה, הכספים את

 למיפלגה. ישירות לתרום רשאים
מתא למיפלגות תרומות מונע החוק
בארץ. גידים

שמטוב גם
שר להיות רוצה

 את הציג לא שמטוב, ויקטור מפ״ם, מזכיר
 זו. מיפלגה מטעם לשרות מועמדותו

 יזכה אם :זה הוא שמטוב של השיקול
 לו שיספיק ח״כים במיספר המערך

 כי להניח סביר הבאה, הממשלה להרכבת
 שיאפשר בכנסת ייצוג למפ״ם יהיה אז
 וזהו תיק, כלי שלישי, שר לדרוש לה

שמטוב. חותר שאליו התפקיד
 יהיה בבחירות, המערך ייכשל אם זאת, לעומת
 רונן, ואליעזר גרוסמן תייקה ואילו ח״כ, שמטוב

 ייצאו המערך, לממשלת מפ״ם כמועמדי שנבחרו
 שהמועמדים מקובל במפ״ם ומכאן. מכאן קרחים

כחברי־כנסת. מכהנים אינם שרים לתפקידי

 ״שאר ביטון
ריאל■ במקום

 הריאלי במקומו יישאר ביטון צ׳רלי ח״כ
 לכנסת. חד״ש ברשימת

 גם כי שהוכיחו בהסתדרות, הבחירות בעיקבות
 אין פרלמנטרית פעולה של שנים ארבע אחרי

 בשכונות־המצוקה, קולות מאות כמה אלא לביטון
 הצעות ברק״ח הערביים החברים בקרב נשמעו

 הודיע ביטון בלתי־ריאלי. למקום אותו להעביר
 החליטה המיפלגה צמרת אולם לכך• יתנגד לא כי

במקומו. להשאירו

 בעיקבות ציבורית, לפאניקה מחשש
 בעזרת אש׳׳ף אנשי של ניסיונות-החדירה

זה. כלי-תעופה

 ח גורו ט ט ה בנייח
ה ר ב ח ה ל ר ו

 באשדוד החדשות הממגורות בניית
זרה. לחברה הנראה, ככל תימסר,

 שוררת ישראליות קבלניות חברות קבוצת בקרב
 הן התמ״ת. מישרד עמדת על קשה התמרמרות

 נראה ועתה למיכרז, בהכנות רב כסף השקיעו
על־פניהן. זרה חברה להעדיף עומד התמ״ת שמישרד

 יהיו 3רו3ה בטווח
ה שערי□ עליות ס ר בו ב

 השערים, שירידות מעריכים בבורסה ברוקרים
 האחרונים, בימים המניות סוגי רוב את שאיפיינו

 ויתמוטטו ישובו שהשערים לכך סימן אינם
 על־כך מבוססת זו הערכה השנה. בינואר כמו

 כסף של גדולה הזרמה צפוייה הבא שבחודש
 חדשות. הנפקות וצפרות לציבור,

 ספקולטיביות ממניות להיזהר כדאי זאת, עם
 כמו גדולים, אינטרסנטיים שגורמים

 מאחוריהן עומדים אינם וקונצרנים, בנקים
שעריהן. על להגן כדי

 שיד ולשונה חישוב
ת הצמודה פ סו ל ב מ  ג

ת של ר ב ה ח ר חבו ת
 בקרוב להתעורר עשוייה גדולה תחבורה בחברת

 גמל בקופת מבוטחים החברה עובדי רבתי• שערוריה
 זהים אנים ההצמדה חישובי כי ומסתבר מטעמה,

 תשואה המקבלים חברים יש החברים. כל לגבי
 המופנה שהסכום למרות החיסכון, על יותר גבוהה

זהה. הוא לחיסכון

פרופסור
אל ■בוא שר לי

 אדו־ הפלסטיני־האמריקאי הפרופסור
 למסע-הרצאות כקיץ יגיע סעיד ארד

כישראל.
 האינטלקטואלים אחד הוא סעיד

בעו שם לעצמם שרכשו הפלסטיניים
 בשלב האמריקאי. האקדמאי לם

 אל־סאדאת אנוור מסע ערב מסויים,
 פלסטיני כנציג הוזכר לירויטלים,

 לוועידת- כל-ערכית במישלחת אפשרי
שלום.

 עם הילדים״, ל״מדינת שהובא הפורח הבלון
 הועלה לא בריטיים, מפעילים קבוצת

הפרהתו, את מנעה המישטרה לשמיים.

 רובינשטיין רק
בטוחי□ סקי ב ירשו 11

 תנועת־שינוי במועצת יתקיימו שבועיים בעוד
 לכנסת• שינוי רשימת תיקבע שבהן הבחירות,

 מגלים אלה חברים. כמאה יש שינוי במועצת
 חברי־הכנסת, את ביותר מעריכים ואינם רבה, עצמאות

 בכנסת. שינוי את עתה המייצגים
 חברי■ שרק היא בשינוי הרווחת ההערכה

 ומרדכי רובינשטיין אמנון הכנסת
 במקומם בטוחים להיות יכולים וירשוכסקי
 שינוי רשימת של הראשונה בחמישייה
 הסקרים לפי העשירית. לכנסת בבחירות

מנדאטים. משני ליותר סיכוי לתנועה אין


