
ארב □ מ או דלב מו ל
 לנגיד המישנה לתפקיד מנדלבאום משד, של מינויו

 במיפלגת־העבודה. רבה תרעומת מעורר בנק־ישראל
 כעמדת־זינוק עתה שהוצב סנדלכאום,

 היה הבנק, נגיד תפקיד קכדת לקראת
 של כוועידת־ההתמודדות ציר 1ע77כ־

 כניסוח השתתף ואף מיפלגתהעכודה,
 רק למפד״ל הצטרף הוא מצע־המיפלגה.

 ועתה, בבחירות. המערך תבוסת אחרי
 גובה הוא העבודה, כמיפלגת טוענים

 הבגידה.״ ״מחיר את
 משד. נגד לנצל יהיה שאפשר מקווים המערך אנשי

 אחיו, של המפוקפקים עסקיו את מנדלבאום
 שלושה לפני נדון זה מנדלבאום• שימחה הקבלן

 דירות שמכר אתרי מאסר, וחצי לשנתיים שבועות
 פעמיים. בירושלים חן הרב ברחוב שבנה בבניין
 הירוק, לקו מעבר עסקים גם היו מנדלבאום לקבלן
בקריית־ארבע. לבלוקים בית־חרושת ביניהם

רביו מתונה
ק תפר מ

 את שהיוו הקיכוץ־המאוחד, מנהיגי כקרב
 עתה שורר רכין, מחנה •טל עמוד־השדרה

 שכין הפוליטית השותפות על רב זעם
שפייזר. אליהו וכין רכין יצחק
 התנועה אנשי נגד חזיתית בהתקפה יצא שפייזר

 במפורש הודיעו והללו במיפלגת־העבודה, הקיבוצית
 תמיכתו לפילוג. תביא המיפלגדי כמזכ״ל שבחירתו

 שפייזר של האחרונים ממהלכיו בכמה רבין יצחק של
 יודיעו הקיבוצי המחנה שמנהיגי לכך להביא עומדת
מאחוריו. עומדים אינם שוב כי לרבץ

קולס ג□
רג מקורב ב ״זו א ל

 כיו״ר שהתמנה (ליכוד), קולם אלי החדש הח״כ
 שאול לאנשי מקורב ועדת־חוקה־חוק־ומישפט,

 הקאריירה וגם הליברלית, במיפלגה אייזנברג
 מהם. באחד קשורה שלו המיקצועית

 שלו, תקופת־ההתמחדת את עושה קולס
 עורך־דין, של תואר קבלת לקראת

 רוזנשטיין. אמנון הפרקליט של כמישרדו
 שריר־פת סיעת עם נמנה רוזנשטיין
 פעם מדי מייצג והוא הליברלית, כמיפלגה

 כעניינים אייזנכרג קבוצת של חברות
ם. יי פט מיש

 החשובות הוועדות אחת בראש קולס של מעמדו
 רבה חשיבות כבעל להתברר עשוי הכנסת של ביותר

 אחיזה לו יש שכבר היהודי־יפאני, למיליארדר
בממשלה. איתנה

ח רכ ע מ

ה!ג העולס
 גל, נירה של כאבלה מיטתתפת

אביה עליה כמות המערכת, חכרת

גולדין משה
שנים 84 בן והוא

- ה ק י פר א ב מה ח ל י מ ה
שראל טובה לי
 מחו״ל, היטכוע שחזרו ישראלים, יהלומנים

 דרום־ גכולות סביב שהמתיחות טוענים
 שלא עד להיפסק, עומדת אינה אפריקה

 היהלומים במחירי משמעותית עלייה תושג
העולם. בשווקי והזהב

 בחוגי הרווחות שמועות כי אומרים הללו היהלומנים
 שהמתיחות אומרות דה־בירס של קונצרן־היהלומים

 הדרום־ לפשיטה הביאה שכבר — הדרומית באפריקה
 של תוצאה היא — אנגולה לתחומי אפריקאית

 וברית־ דרום־אפריקה בין מוזר שיתוף־פעולה
המועצות.

 בעולם הגדולות המייצאות הן אלו ארצות שתי
 מאוד סבל שלהן וסחר־החוץ ויהלומים, זהב של

 הזהב במחירי התלולות מהידידות האחרונה בשנה
 מתוח מצב יועיל זאת, גירסה על־פי והיהלומים.

 לשתי שווה במידה בדרום־אפריקה המיכרות ליד
המדינות■
 התחילו אירופה בבורסות הזהב מחירי
 מקווים כארץ האחרון. כשבוע לעלות

 תציל היהלומים במחירי חדה שעלייה
 כקשיים הנתון כישראל, הענף את גם

חמורים.

שלה על ביקודח הממ
מוטה של ־1303

 על ספר עתה כותב גור (״מוטה״) מרדכי הח״כ
 קטעים מקדיש הוא בספר הצבאי. שירותו תקופת

 ומילחמת־ליטני מיבצע־אנטבה לתיאור מפורטים
 ברמטכ״ל. שירותו בעת שהיו ,1978ב־

 מוטה מותח במילחמת־ליטני הדן כפרק
 קבלתי■ של התהליך על נוקבת ביקורת

 ,1978כ־ הליכוד כממשלת ההחלטות
כלבנון. המילחמה את ניהל הוא כאשר

הפורנו צד□
ידי ד־ ע ש ק ו מב

האינטרפול
 שנעצר גרנות, דניאל הפורנו, צלם
 שפיתה בחשד כתל־אכיב חודש לפני

 עימן ולקיים בעירום להצטלם נערות
האינ על-ידי גם מבוקש יחסי-מין,

טרפול.
 ישראל למישטרת הגיעה אלה כימים

האינ ממטה דישמית בקשת־הסגרה
 על■ מבוקש גרנות באירופה. טרפול

 שביצע בחשד גרמניה, מישטרת ידי
 לפני עוד ואונם, מידמה עכירות •טס

לישראל. שהיגר

הנבון האיש
הנבון במקום

 הראשי, שהרב ואומרים מלגלגים המפד״ל בחוגי
 הופיע שבו הנכון, החלום את חלם גורן, שלמה

 עליו אמר גורן שהרב איש״, ״החזון הנכון. האיש גם
 ישעיהו יוצא־ליטא הרב היה בחלומו, שהופיע

 הפוסקים כגדול ושנחשב בבני־ברק, שישב קרלי,
במדינודישראל.

 וגם גדול כלמדן ידוע היה איש החזון־
 לצורף שחשוב ומה מופתים, כמחולל
 החוגים כל על מקובל היה הוא — החלום

כקיצוניים. מתונים הדתיים,

מינרח״ס בין סולחה

 השבוע השלישי בין נערכה חגיגית ״סולחה״ סעודת
 ח״כים בהשתתפות תל־אביב, ליד במיסעדת־יוקרה

 ממיפלגת־ אשכנזיים וח״כים עדות־המיזרח מבני
העבודה.

שבה שהסעודה, מקווים העבודה כמיפלגת

 אשכנז כנוסח ממולא דג גם יוגשו
 כנוסח קוסקוס וגס פיש״) (״געפילטע

 המרירות את לחסל תסייע מארוקו, יהודי
ח״כים. 30כ- ישתתפו כסעודה כמיפלגה.

בחמד׳ מתיחות
 שני כין מתיחות לאחרונה שוררת בתמ״י
 אבז־חצירא אהרון השר המיפלגה, מנהיגי

אוזן. אהרון וסו״ן־השר
 ובין אוזן בין שפרץ סיכסוך המתיחות: סיבת

 של יועצו שהיה מי גבאי, משה המיפלגה, מזכ״ל
שר־הדתות. שהיה בעת אבו־חצירא אהרון

זוהר אורי
טרף הצ

א רי־קרס טו לנ
 שחזר זוהר, אורי הכדרן־לשעכר

 עתה הגיע שנים, כמה לפני כתשובה
 של כיותר הקיצוניים החוגים אל

 עתה עד כירושלים. החרדית העדה
 אור לישיבת מקורב זוהר אורי היה

 עתה מתון־יחסית. פלג המייצגת שמח
 הקי־ הפלג — לנטורי-קרתא הצטרף

כיותר. צוי
 מארגנת איליה, זוהר, של אשתו

 המוצהרת שמטרתן לנשים, קייטנות
 אלונה כתשובה״. ״להחזירן היא

 כזאת, בקייטנה השתתפה איינשטיין
כתשובה. חזרה מכך וכתוצאה

ה ס ר בו מעריב׳□: ב
מיתון יהיה לא

 טוענים כתל־אביב ערך לניירות בכורסה
 הגדולים שהבנקים הפרטיים הברוקרים

 אפשרות על שמועות כמתכוון מפיצים
 להביא כדי כקרוב, כלכלי מיתון של

בכורסה. הגבוהה רמת-השערים להורדת
 שאחרי בכך הבנקים מעוניינים הברוקרים לדברי

9 עליית תמותן השבוע שלהם הגדולות ההנפקות
 עליית את בהרבה שעברה מניותיהם, של השערים

 השנה. של הראשונים החודשים בשמונה המדד,
 מילולי״, ב״מיתון שמדובר טוענים הברוקרים

 כאשר ממש של למיתון להביא אי־אפשר ולמעשה
 משקיעים בידי נמצאות כסף של עצומות כמויות

בציבור. רבים

ג3מ■ ב ה ת ד ד העבו
הידמה

 ״האיש של לחציו כי מעריכים העבודה במיפלגת
 0־ ההתמודדות את עתה לקיים שפייזר, אליהו החזק״,

 הועיל. ללא יהיו המיפלגה, מזכ״ל תפקיד על
 את לשכנע יהיה שניתן היא הההערכה

 בתפקיד לכהן רצונו את להביע כר־לב חיים
 ההתמודדות את ולקיים נוספת, שנה כמשך
כשנה. כעוד

□מוי ייצוא
ת צו אר ערביות ל

 כעיקר — ישראליות תעשיות כמה
 תעשיית־הנייר תעשיית-התרופות,

 בייצוא עוסקות — והתעשיית-הצכע
 ערכיות לארצות גדולים בממדים סמוי

כאיזור.
 עם השלום הסכם חתימת מאז שהתחיל זה, ייצוא

 בשורה העיקרי ענף־ההכנסה את מהווה מצריים,
 שאליהן המדינות ישראליים. מיפעלים של ארוכה

 על מצריים את תוקפות אמנם הסחורות מיוצאות
 ממשלותיהן אך ישראל, עם המיסחריים יחסיה

אליהן. שמגיע הסחורות מקור מהו יפה יודעות

4


