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ע ף1^ ןי נ ו
 רוצה ג*ן3

להאזס
 לאישים רמזו בגין, מנחם ראש־הממשלה, מקורבי
 הליברלית, המיפלגה אנשי מקרב בעיקר שונים,

 תיק־ מסירת נגד עליו, בלחץ חפץ שבגין כך על
שרון. לאריק הביטחון

 ולסגת לנסות כדי זה לחץ מבקש כגץ
 למנותו לשרץ, שנתן מפורשת, מהבטחה

 בגין סיפר זו הבטחה על כשר־הכיטחון.
 כעת אגודת-ישראל לראשי כסודי־סודות

עימם. פגישתו
 אכך שאם החשש הובע מדיניים בחוגים
 בו יתפטר כשר־הכיטחץ, שרון ימונה
 (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטב׳׳ל, כיום

 לזעזועים שיגרום דבר מתפקידו, איתן,
הצבא. בצמרת

 הרוויח כפה
דיבלין* ספי

 ריכלין, ספי הבדרן של שכרו גובה
 של בתשדירי־התעמולה שהופיע
 עניין עורר לכנכת, בבחירות הליכוד

כציבור. רב
 800 הבדרן קיבל הופעותיו על כשכר

ברוטו. לירות אלף

 רוצה ארליך
בתי?

 הפתיע ארליך, שימחה ראש־הממשלה, סגן
 שהוא לו בהודיעו ראש־הממשלה את

 התעשייה־המיסחר־והתיירות, כתיק מעוניין
 נוסף או סגן־ראש־הממשלה תפקיד תחת
עליו.
 בגין הבטיח השניים בין השבוע שהתקיימה בשיחה

זה. תיק לארליך

אינפלציה
ח ס פ נ

 ארידור, יורם שר־האוצר, של ביוזמתו
 החוק את ככנסת להעכיר הליכוד מתכוון

 שרים, על רק לא אותו ולהחיל ״הנורווגי״
סגני-שרים. על גם אלא

 התמנותם עם השרים פורשים זה חוק פי על
 לכנסת, נכנסים ובמקומם הפרלמנט, מן אוטומטית
 השרים כאשר מיפלגתם. ברשימת הבאים המועמדים

 כחברי- לכהן חוזרים הם בממשלה, לכהן מפסיקים
 אוטומטית. יוצאים וממלאי־מקומם פרלמנט,

 והוא כישראל, החוק יתקבל אמנם אם
 פי על יכנסו סגני־שרים, על גם יוחל

לכנסת. נוספים הכרים 40כ- ההערכה

ץ ליוו הסו״ד ן ד״
 ראש־ בין הפגישה לפני האחרון, השני ביום

 דיין, משה בראשות תל״ם, מישלחת ובין הממשלה
 דיין של משותפים ידידים מתריסר יותר התקשרו

 לקבל לחץ עליו והפעילו ראש־הממשלה עם ובגין
 על הממונה השר בתפקיד לזכות דיין דרישת את

האוטונומיה. שיחות
דיין. יוזמת על-פי לכגין הגיעו אלה כקשות

 310 מאזן
ד״אל-עד״

 העומד ,1980—1981 הכספים לשנת אל־על מאזן
 הציפיות על עולה הקרובים, בימים להתפרסם
 הפסידה המאזן פי על החברה. ראשי של החיוביות

 לעומת דולר, מיליון 43 רק שגה באותה אל־על
 דולר. מיליוני 65 של צפוי הפסד

 לאברהם לאפשר שלא מגמה קיימת זאת למרות
 הכספית ההצלחה נזקפת שלזכותו שביט, (״בומה״)

 הבטיח שרון אריק בתפקידו. להמשיך אל־על, של
 יקבל שהוא גרוסברד, אריה מישרד־התחבורה, למנכ״ל

 שרון של בביתו מתגורר גרוסברד התפקיד. את
בצהלה.

 ג!ין3 הבטחות
דממד״ד

 דאשי־המפד״ל ובין בגין מנחם ראש־הממשלה בין
 למפד״ל בגין הציע הקואליציה, להרכבת במגעים

 ושלושה תיקים שלושה ראש־הממשלה, סגנות
 סגני־שרים. של תפקידים

 הפנים, תיקי את דמפד״ד הבטיח בגין
 ח״כ את למנות והציע והדתות, החינוך
 ח״כ את כסגן־שר־החוץ, כן־מאיר יהודה

ואת שר־החקדאות כסגן אכטכי אליעזר

 ׳ושהה
־ ב ?צי ת

 הביטחון לתקציב התוספת על ההחלטה
 הבא. שרהכיטחון של למינויו עד תושהה

 10 של תוספת דורש מישרד־הכיטחון
 מהרזרבות, מיליארד שקל(חמישה מיליארד

מיליארד). חמישה ועוד הובטחו, שככר
 יצטרך הוא כשר־הביטחון, שרון אריק ימונה אם

 העולה לבגין, חתם שעליו שטר־הקיצוץ, את לפרוע
לתוספת. מישרד־הביטחון דרישת על שניים פי

 הדפו לאן
□■ המנדט

 התחקיר את השבוע בתחילת השלימו במפד״ל
 סמאטיסטיקאים מדענים, בעזרת שנערך הפנימי,

 המנדטים ששת הלכו לאן השאלה לגבי ומחשבים<
בבחירות. זו מיפלגה שהפסידה
 כל ניתוח פי על שנערך התחקיר, מסקנות

 הן כארץ, איזור־מגורים ככל קלפי
האבודים המנדטים ששת מתוך •טארכעה

 פי על לתחיה. ושניים לליכוד, עכרו
 ונשי* המפד״ל ותיקי שמרו התחקיר
 שהצעירים בעוד למפד״ל, אמונים המיפלגה

ואתה. נטשו

■-ו  שד ח
ויצל! דאו לו

לנד חיים שר־התחכורה, של רופאיו
 הניתוח מן סיפוק מלאים הם או,

 שעבר. כשבוע לנדאו שעבר
 אשר ממארת, כמחלה לקה לנדאו

 האחרונה. כשנה פעולתו את שיתקה
 מרגלו חלק נותח, שעבד כשבוע
 משוכנעים הרופאים אולם נקטע,

 עוד נשקפת לא וכי נבלמה, שהמחלה
לחייו. סכנה

 הראשונות ההדחוח

באוצר
 דווקא יתחיל הליכוד של שמסע־ההדחות נראה

במישרד־האוצר•
 החלטה כמוסדות־הליכוד קיימת זאת לעומת

רשות־השידור. כעובדי בינתיים לפגוע שלא

□■ המוב?ח נגד הבו?
 נגד כמסע לפתוח עומדים הבנקים רא־טי

 מסר. עודד הבנקים, על המפקח
 של דבריו פירסום את למנוע הצליחו הבנקים ראשי
 הוא שבהם השבוע, שנערכה במסיבת־עיתונאים, מסר
 רק ולא בנקים׳ של מניות קונה לא ״אני :אמר

 ישראל. בנק כעובד כן לעשות לי שאסור משום
 את לממש ירצה הציבור כל שאם מאמין לא אני

 את לו לשלם הבנקים יוכלו הבנקים, מניות
עתה.״ מצהירים הם שעליה הגבוהה התשואה

 היה הבויון
פרס של

 דובר של שהצהרתו התברר עתה רק
 ישראל המערך, של מטה־הכחירות

 כמסי■ לאומית, בדיחה שהפכה פלג,
 סו־ כליל •טנערכה כת־העיתונאים
בפני להציג גאה ״אני צאי־הכחירות,

 של הבא ראש-הממשלה את כם
 לא פרם, לשימעון בהתכוונו ישראל,״

 פלג. של יוזמתו פרי היתה
 להציג עצמו פרס על-ידי התבקש פלג

העיתונאים. כמסיבת כך אותו

 ב יו ח ר פ ן ו ס נ * לו
האימפריה אח

 השקעות חברת של מועצת־המנהלים יושב־ראש
 שבראשה החברה את מרחיב לוינסון, יעקוב אמפ״ל,

 התרחב בניו־יורק החברה שמרכז אחרי עומד. הוא
 אמפ״ל הקמת ובעיקבות האחרונה, בתקופה ביותר

 שם על ביקורת נשמעה כאחרונה לוס־אנג׳לס. אמפ״ל בהקמת לוינסון עוסק אירופה,
 ״אמס״ל״ השם לוינסון. שמנהל החכרה
 אמריקה■ •טל מדאשי־התיכות מורכב

 חוגים על־ידי נדרש ולוינסון פלסטינה,
לאמריקה־ישראל. השם את לשנות שונים

 אישי־הפוסד
■ א השופט ח

 המישנה שהיה מי אכרכנאל, כהן שלמה
 השבוע, שנפטר למודיעין לראש־המוסד

 של אחיו היה לגימלאות, שפרש אחרי
 פרש הוא שגם כהן, היים העליון השופט

לגימלאות.

אושפז ?ול איצי?
 את שניהל הרצליה״, ״אולפני מנהל

 התמוטט המערך, -טל הטלוויזיה תעמולת
 כתוצאה ככית־החולים, ואושפז השבוע

כאולקוס. לוקה קול המאמץ. מן

,,ל-ולערי□ חוזר לנדאו
 לנדאו, אלי העיתונאי שרון, אריק של ימינו יד

 מעריב. במערכת לעבודה חוזר
 בחופשה־ללא־תשלום האחרונות בשנים נמצא לנדאו

 עובד לחותנו, שייכות מניותיו שמרבית מהעיתון,
 ואחר־בך כחודש, כ״מעריב״ יעבוד לנדאובן־עמ״י.

 ל״מעריב״ לשוב נדרש הוא לשרון. יחזור
זה. בעיתון זכויותיו את לאבד שלא כדי

1״חסי

 כעבר שחתרו כשמאל־מפ״ם, החוגים כקרב
 •טני תסיסה. יש מהמערך, מפ״ם לפרישת

 ואליעזר גרוסמן חייקה השמאל, של נציגיו
 הוא וחששם חכרי־כנסת, יהיו לא רונן,

 חזן, יעקב של הקו את תחזק זו שעובדה
 מפ״ם כין השותפות לחיזוק להביא המבקש

ומיפלגת־העכודה.
 שרים, לתפקידי מפ״ם כמועמדי נבחרו ורונן גרוסמן

 לליכוד אין כי סיקרי־דעת־הקהל הורו שבה בתקופה
 הוא במפ״ם הנוהג הממשלה. את להרכיב סיכוי כל

 במקומות זוכים אינם לתפקידי־שרים שהמועמדים
 השמאל, ניצחון הפך כך לכנסת. ברשימת־המועמדים

 השר־ ואילו למפלה, השרים, תפקידי על במאבק
 שר, של תפקיד על שוויתר שם־טוב, ויקטור לשעבר

בכנסת• יהיה


