
- אלמוג האלוף
בחיפה? מועמד

 וגם ■הליכוד, מטעם ושר חכרי־כנסת במה
 בחיפה, הליכוד של מקומיים עסקנים כמה
 האלון? חיל־הים, למפקד לאחרונה פנו

 בבחירות להתמודד כהצעה אלמוג, זאב
 ראשות על הקרובות המוניציפאליות

 הליכוד. מטעם חיפה עיריית
 קושי ללא לגבור יוכל האלוף כי סבורים הליכוד עסקני

 גוראל. אריה המערך, מטעם האפור העירייה ראש על
 ראשות על למערכה רבה חשיבות מייחסים בליכוד

האדומה״. ״חיפה של העיר

 בבורסה תנודות
ובאפריל בינואר

 כי מעריכים התל־אכיכית בבורסה
 תנודות יהיו בינואר 5ה־ לקראת
 החופ׳טיות. המניות כשערי חריפות
 מועצת־הביטחון עתידה זה כתאריך

 על סנקציות כהטלת לדון האו״ם של
 הגולן. סיפוח כעיקכות ישראל,

 בכורסה הוכח האחרונים כחודשים
 השפעה יש פוליטיים למאורעות כי

 החופשיות כמניות המיסחר על חזקה
 במניות המיסחר הבנקים). מניות (לא
 המיטהר מכלל 30/י>סכ־ מהווה אלה

 בו יש רכה וכמידה בכורסה, כמניות
ספקולטיבי. יסוד

 לקראת בי גם מעריכים זו, מסיכה
 הכד■ •טל פינויו מועד — אפריל סוף

 כשערי חריפות תנודות יהיו — יסית
אלה. מניות

 ועמיד ב■! מתיחות
בן־מאיד 1

 יצחק שר־החוץ כועס האחרונים כשבועות
 ׳׳כ ח ק״מאיר. יהודה סגנו, על שמיר

 אמצעי־התיקשורת אל להגיע ממהר המפד״ל
 תגובת את מבקשים שהללו פעם ככל

 מרוצה אינו ושר־החוץ מישרד־החוץ,
סגנו. של הפירסום מתאוות

דפוליטיקה? ־ מט דו■
 קיבל המדים, את לפשוט העומד מט דני האלוף

 לו שהציעו הליכוד, מאנשי פניות כמה לאחרונה
 הפוליטיים. בחיים להשתלב
 היתה שקיכל כיותר הרצינית ההצעה
בבחירות הליכוד מטעם מועמד להיות

8

רמת־גן. עיריית לראשות הקרובות
 אינו פלד, ישראל הד״ר הנוכחי, ראש־העירייה

 הזוכרים בליכוד, אנשי־חרות מרבית על מקובל
 של מצב־בריאותו על בעבר שאמר דברים עדיין

 על הדבר והשפעת בגין, מנחם ראש־הממשלה,
 ומתכונן למצבו, מודע פלד הממשלה. תיפקוד

 אישית. ברשימה להתמודד
 ח״ב־הליברלים לטרפד מנסה למט הפנייה את

 מועמד להיות הוא גם המבקש מירון, משה לשעבר,
הליכוד. מטעם העירייה לראשות

 משחדט הליכוד
הראיונות—עדב על

 שייפתח בתל־אביב, זן במלון חדש ערב־ראיונות
 רייסר, מיכה חרות ח״כ על־ידי הקרוב השישי ביום
 זה. בתחום הליכוד אחיזת את יחזק

 היקב, מועדת את להחיות זו בדרך מנסה רייסר
 אחרי ושהתפרק אסיה, בבית אחת פעם רק שפעל

 אלבין, מיקי איש־העסקים רייסר, של ששותפו
 ידיעות עיתונאי את למשימה גייס רייסד פרש.

 הערבים את שינחה אבנרי, אריה אחרונות,
קבוע. באופן

 תל־אביב, של בתי־המלון באיזור השני המראיין
 חיים של רשת־המלונות עבור עובד מציג, איתן
 זהות את המאשר תנועת־החרות, איש שיף,

מראש. המרואיינים

 בארץ הפיתוח בדאיווו
מבא־רובה יותר -

 כי מתברר בקרוב להתפרסם העומדים מנתונים
 מזו גבוהה בארץ התעשייתי הפיתוח כדאיות

מבאירופה. המקובלת
 מוצרי בפיתוח ההשקעות מכלל 460;,־/ מופנים בארץ

 בסוף עצמם, את המוכיחים למוצרים חדשים תעשייה
 לייצור. ככדאיים הפיתוח, תהליך

 מזה ויותר שניים פי גבוה זה שיעור
כאירופה. המקובל

מאיים ״מעריב״
יין!תכפול ״הלוח על

 לבעלי אחרונות ידיעות הצהרון בעלי פנו לאחרונה
 חלוקת־הרווחים הסכם את לשנות בתביעה הארץ,

 בלתי־ התערבות גררה זו תביעה הכפול. הלוח של
 מעריב. המתחרה הצהרון של צפוייה
 אחרונות ידיעות בין שנחתם המקורי ההסכם על־פי

 של שותז חלוקה העיתונים שני בץ היתה והארץ,
 אנשי תבעו עתה והכנסותיו. הכפול הלוח הוצאות
 לטובתם. זו אופן־חלוקה לשנות אחרונות ידיעות

 התפוצה, מיספרי על זו בתביעתם התבססו הם
 ידיעות של שתפוצתו כך על מורים שלדבריהם

 מזו שלושה פי גדולה השישי בימי אחרונות
הארץ. של

 להיענות סירבו שוקן, מישפחת הארץ, בעלי
 של תביעתו על למעריב נודע בינתיים לתביעה.

 למישפחת פנו העיתון ובעלי אחרונות, ידיעות
 הארץ של הסכמתו תמורת מפתיעה: בהצעה שוקן

 ולעבור אחרונות, ידיעות עם השותפות את לנטוש
 להארץ מעריב ישלם מעריב, עם חדשה לשותפות

 שקלים. מיליון חמישה בסך דמי־הסכמה
 תשובה נתנו לא עדיין ״הארץ״ כעדי

 הכפול״ ״הלוח ממשיך ובינתיים ל״מעריב״,
הקיים. ההסכם על־פי להופיע

 ■יבוא בוטל
 ■ר והו■ הטבק

סיגריות לגילגול
 את ביטל מישרד־המיסחר־והתעשייה

 השנים כשלוש קיים שהיה ההיתר
 הטבק את לארץ לייבא האחרונות

 ואת כיד, סיגריות לגילגול המיוחד
 זה. לצורך הניירות

 ייאלצו המגולגלות הסיגריות חובבי
 :ולניידות לטבק הקודם למקור לחזור

המע הגדה וערי המיזרחית ירושלים
רבית.

 ובחמאיד בן־ותן
 על נאבקים
רוב■! בן־ציון

 סיעת ובין למיפנה סיעת בין המאבק במיסגרת
 שמועות מהצדדים אחד כל מפיץ במפד״ל, הצעירים

 לבדוק רובין, בן־ציון תמ״י, ח״כ מבקש כאילו
 השר־בחופשה יורשע אם למפד״ל, לחזור אפשרות

 במישפטו. אבו־חצירא אהרון
 כן• רפאל הצדדים, מן אחד כל מנהיגי

 מסיעת כן־מאיר ויהודה מלמיפנה נתן
 לשיחה נפגשו כי מספרים הצעירים,

 להם שהבטיח רובין, עם זה כעניין
 הסיעה נגד הפנימי כמאבק תמיכה

היריבה.

טמיר האלוף
דרבווו אח איבד

 טמיר, (״אכרשה״) אברהם האלוף
 צרפת כבירת שעבר כשבוע ששהה

 את איבד שר־הכיטחון, כשליחות
 השהות, כמהלך הישראלי דרכונו

 את למצוא השגרירות אנשי ומאמצי
 כתוהו. עלו האבוד הדרכון

 בפאריס נמל־התעופה שילטונות
 כהכנה, התקרית אד התייחסו

 עזב כאשר בעיות נגרמו לא ולטמיר
צרפת. את

 ■והה לפיד
בהתנצלות

 יזכה לפיד, יוסף רשות־השידור, מנכ״ל
 שכועון־הכידור מטעם בהתנצלות
 תביעת־ להגיש שאיים אחרי ״דהיטון״,

שאול. אילן כתבו, ונגד העיתץ נגד דיבה
 ושבו מפיו, כמצוטט שפורסם שמישפט, טען לפיד

 של במעלות לייבוביץ ישעיהו לסרט התייחס
 ידו. על כלל נאמר לא בורנשטיין, יגאל הבימאי
 שבהרצאה שאול כתב העיתון של הקודם בגליון

 באוניברסיטת למישפטים בפאקולטה סטודנטים לפני
 הוא בו, תלוי זה היה שאילו לפיד אמר תל־אביב,

 דקות, 50 דקות, 62 שנמשך מהסרט, מקצץ היה
 הסרט בינתיים אילם. כסרט משאיר חיה השאר ואת
 בטלוויזיה. להקרנה אושר לא

 את מחק אך מעמד, באותו לפיד את הקליט שאול
 להתנצל, להיטון העדיף ולכן הפירסום, אחרי הסרט
דיבה. במישפט להסתבך תחת

 בבית תסיסה
דמדה המעצר

 את במהירות לפענח המישטרה של אי־יכולתה
 והעובדה ניצן, רוני הכלאי של הרצח תעלומת

 רבה לתסיסה גורמת עדיין׳ נתפסו לא שהרוצחים
 מפקדו. היה שניצן כלא־רמלה, של בבית־המעצר

 רכים וסוהרים כתי־הסוהר שרות קציני
 שהיו הסוהרים התפטרות. שוקדים
 יומיומיים כאיומים נתקלים לניצן, נאמנים

 עימם, החמיר שניצן האסירים מצד
קשה. כבית־המעצר והאווירה

 של השיבעה בוועדת
סתום מבוי ־ ל המבדי

 החמור למשבר פיתרון מסתמן לא זה כשלב
 השיכעה ועדת המפד״ל. נתונה שבו

 אמורה :המיפלגה של הוועד־הפועל שבחר
 כמחלוקת השנויות כשאלות לסיכום להגיע

 שד ארכה שתבקש נראה אך השבוע, ככר
נוסף. שבוע

 וטו, זכות החברים מן אחד לכל שבה הוועדה,
 ובשאלת הדתות מישרד בשאלת להכריע אמורה

 המדיניות הסערות במפד״ל. הפנימיות הבחירות
 הוועדה, דיוני את עיכבו האחרונים השבועיים של

והמר. בורג השרים הם בה הבכירים שהחברים




