
הבאה. בממשלה התיקים איוש על שיפמן ודויד פת
תבוטלהליברליים. האישים מיוזמת באו כולן השיחות -

 מלהיפגש לחדול לארליך הכטיח כגין
■אנוש? נסיעתאנשי־מיפלגתו. עם

 המיועד, לשר־הביטחון המקורבים חוגים
 אפשרות שקיימת טועגים שרון, אריק

 גוש״) א (״י אביגדור הצפון, פיקוד שאלוף
 דכר, של כסופו ייצא, לא כן־גל,

 כחו״ל. לתקופת־לימודים
 בינתיים להקפיא עשוי שאריק טוענים אלה חוגים

בכירים קצינים של לחו״ל הנסיעות כל את
לימודים. לצורכי
 הוא ייצא, לא יאגוש אם שגם נראה
 ששמו מי כצה״ל. אחר תפקיד יקבל

 הצפון, פיקוד של הבא כאלוף הוזכר
אריק. של ידיד הוא דרורי, אמיר

 הבטיח או־■?;
יד?צץ דא
 המיועד, שר־הביטחון בין השבוע שנערכה בפגישה

 (,,רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל, ובין שרון, אריק
 עימו יעבוד שהוא לדפול אריק הבטיח איתן,

 הישנה היריבות למרות מלא, בשיתוף־פעולה
השניים. בין

 ההתנגדות את צה״ל כתור להגביר שלא כדי
 לסגת לרפול אריק הבטיח למינויו,

 את דראסטית כצורה לקצץ מתוכניתו
,הביטחון. תקציב

 לדבר, הרמטכ״ל המעיט הפגישה כל במשך
לו. מאמין הוא אם לברר הצליח לא ושרון

 רוצה ארליר
׳ ע ד ו מ ב

 את מבכר ארליך, שימחה ראש־הממשלה, סגן
 שר־התעשיה. בתפקיד פת, גידעון פני על מודעי יצחק

 שהיה אדליד, התבטא פרטיות כשיחות
 הוא ״מודעי מודעי: של יריבו כעבר

 ארידור.״ של הזנב את לקשור שיוכל היחידי
 ארידור, יורם שר־האוצר, מעוניין זאת לעומת

 זאת אמר אף והוא בתפקיד, פת של בהישארותו
לראש־הממשלה.

חס□ ארליך
הדרך את

 ארליך, שימחה ראש־הממשלה, סגן
 שלא בגין, מנחם מראש־הממשלה, ביקש

 מהמיפלגה אישים עם עוד להיפגש
 הממשלה איוש על לשיחות הליברלית

הכאה.
גידעון מודעי, יצחק עם נפרדות שיחות קיים בגין

מחפש הור־ביץ
אחוזים עיסקת

 שותף מחפש הורביץ, ייגאל לשעבר, שר־האוצר
 המחלבות שטח על בבנייה אחוזים לעיסקת

 לתנובה. השבוע שנמכרו טנא־נוגה,
 הוא המהלכות, ממוקמות שעליו השטח,

 נמכר ולא דונאמים, 5.5 של כגודל
 בו לכנות מעוניין הורכיץ ל״תנובה״.

 שיתחבר קומות, 30 כן מיגדל־מישרדים
 כך לשם שממול. הכורסה כניין עם

 עלות את שישקיע אדם הורכיץ מחפש
 לעיסקה יכניס שהורכיץ כעוד הכנייה,

הקרקע. את

החברה בוטלה
ד ו י צ לעודפי

 חכרה להקים התכוון מישרד־הכיטחון
 לגורמים צה״ל של עודפי־ציוד למכירת
 כראש העולם. כרחכי ואזרחיים צכאיים
 (מיל׳) תת־אלוף לעמוד היה צריך החכרה

״אל־על״. מנכ״ל שהיה מי הר־לכ, רפי
החברה. את להקים שלא הוחלט באחרונה

 תג־שרוול, חדאד של אנשיו קיבלו באחרונה
 בצה״ל. הנהוגים היחידתיים תגי־השרוול מסוג

הלבנון. ארז עם חרב של משולב ציור יש התג על

 הורה רביו
0לה השמצות ה׳3

 עיתונאים■ ביניהם למקורביו, הורה רבין יצחק ח״כ
 לעיתונות חומר ולהדליף להפסיק לשעבר,

 פרם. שימעון ח״כ יריבו, נגד
 פרס על להגן רכין נזעק גם לאחרונה

 של כישיכות מותקף שזה עת ככל
העבודה. מיפלגת

ה ■ז■ 11 לטל חוור■□
 מהטלוויזיה, למעשה שהודחו יטניים

 חוזרים קירשנכאום, ומוטי לונדון ירון
 ״ כה. מלאה לעכודה

 תוכניותיי כצילומי עתה עוסק לונדון
 סימולציה, מישחקי סידרת של ניסוי

 בטלוויזיה, לחודש אחת שתשודר
 עכור עתה מכייס קירשנכאום ואילו

 כורות ״על הסרט את הטלוויזיה
 על־ידי נכתב שלו שהתסריט המים״,

שמר. ונעמי קינן עמוס

לא דין

 הפרופסור שסגן־ראש־־הממשלה, נראה
 בקרוב להינשא עומד ידין, ייגאל

 אליזכט הד״ר הירושלמית, לרופאה
פודקמינר.

 להתגורר עכרה ככר פודקמינר הד״ר
 רחביה בשכונת ידין, של כביתו

כירושלים.

מזעיק שפירא
ו1ב את

 שפירא, אכרהם ישראל, אגודת ח׳׳כ
 כדי מלונדון, שמוליק, כנו, את הזעיק

 כרמל״, ״שטיחי מיפעלי את ינהל שזה
ככנסת. מכהן אכיו עוד כל
 בלונדון. החברה סניף את שפירא שמוליק ניהל כד. עד

 עוד כל כרמל, שטיחי את ינהלו הבן עם יחד
 אלפנדרי דויד חבר־כנסת, שפירא יהיה

ניצן. יהודה (מיל׳) ותת־אלוף

ביקש עמית
מבג■! וב ג

 כשבוע נפגש עמית מאיר לשעבר הח״כ
 כגין, מנחס ראש־הממשלה, עם שעכר

 מישרת את לקכל וכיקש עמית, כיוזמת
 לישראל״. ״כימיקאלים חכרת מנכ״ל

 כשלילה. לעמית השיב כגין
 פרס שימעון על־ידי לעמית הובטח זה תפקיד

 לשילטון. יעלה שהמערך במיקרה הבחירות, לפני
 ריאלי מקום על עמית ויתר זו הבטחה ביגלל

לכנסת. המערך ברשימת

רשות הל מנ
״ודת ההשקעות

 להדיח החליט ארידור, יורם שר־האוצר,
 ההשקעות רשות מנהל את מתפקידו

כנכנישתי. רפי כמישרדו,
 בנבנישתי היה שלפיו מידע, הגיע ארידור אל

 בירושלים, בית־הכרם בשכונת המערך בסניף פעיל
הבחירות. ביום

עיסקה הושעתה
ויש ג עם

 שעבר כשבוע שנעצר גניש, שלום הקבלן
 הנראה, ככל יפסיד, העלמות־מם, של בחשד

 שעמד הגדולות העיסקות אחת את
לבצע.
 לקבל גניש עמד לוי, דויד שר־הבינוי, של בלחצו

 בסדר־גודל ופיתוח, שיכון מחברת עבודת־בנייה
 צריך היה לוי לירות. מיליארד מחצי יותר של

 בירושלים, רמות בשכונת ענקי מיסחרי מרכז לבנות
 מרובע. מטר אלף 30 על שישתרע

 ״שיכון ראשי החליטו המעצר כעיקכות
 לבטל לוי, עם אחת כעצה ופיתוח״,
לגניש. זו עבודה של מסירתה

ז




