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 הבנקים מן אחד לפחות ביניהן — חברות כמה
 של גדולות בהנפקות לצאת מבקשות — הגדולים

 מיועדות אלה הנפקות אפריל. חודש לקראת מניות
פיתחת־ מפוני שיקבלו השקלים מיליארדי לקליטת

 תקופה. לאותה עד ודרום־סיני רפיח
 אלו להנפקות צפוייה בבורסה, גורמים להערכת
 את לקלוט שיבקש האוצר, מצד קשה תחרות
 סידרת־צמודים הנפקת על־ידי שישתחררו הכספים

במיוחד. קוסמת [_

 במהלך שהוזכרו אחרים, אישים של מועמדותם
 האלוף יעקובי, גד ח״כ — האחרונים השבועות

 מרדכי לשעבר, חיל־ד,אוויר ומפקד שומרון, דן
 הועלה לא שמם הפרק. מעל ירדה — הוד (״מוטי״)

 במיפלגה, תל־אביב מחוז של הוועדה בדיוני כלל
המועמד. את תבחר אשר

 שמזכיר משום גדולים כלומנטל של סיכוייו
 תומך שפייזר, אליהו התלי־אביבי, הסניף

במועמדותו.

 1ב* ,.שיחוח־ופש״
□ המוורך הליברלי ו

 !,□■לוג חיפש מה
צל ? ושרון מודעי א

 ארנון וסוחר־הנשק איש־העסקים שוחח בשבת
 שרון. ואריאל מודעי יצחק השרים עם מילצ׳ן
 מודעי של בווילה בשעות־הבוקר היה מילצ׳ן

 היישר נסע זו משיחה ובצאתו בהרצליה־פיתוח,
 שרון. אריאל של להוותו

 מילצ׳ן כי סבורים הליברלית כמיפלגה
 המבקש ושרון, מודעי כין לתווך מנסה

 הדש פוליטי כמהלך כקרוב לפתוח
 את לגייס והרוצה הליכוד, לליכוד

זה. לצעד מודעי של תמיכתו

 כ״שיחות־ הצדדים שני על־ידי המוגדרים גישושים,
 המיפלגה אנשי בין אלה בימים נערכים נפש״,

 בשיחות מיפלגת־העבודה. אנשי ובין הליברלית
 בשתי העליון הדרג מן אישים משתתפים

 שיפמן ודויד ברמן יצחק מודעי, יצחק המיפלגות:
 שחל ומשה בר־לב חיים פרס, שימעון הליברלים, מן

ממיפלגת־העבודה•
 עוזי בין יותר, נמוך בדרג גם נערכות השיחות

 זייגרמן דרור ובין המערך מצד חריש ומיכה ברעם
מהליברלים. תיכון ודן

 ממשלת הרכבת של אפשרות על מדובר
 באפריל ימית, פינוי אחרי מערך־ליכרלים

השנה.

שלתי המדפיס הממ

 ־ ן מ ר קו ו צ י מ ע ־ בן
ד מישנה * לנגי

 לנגיד המישנה לתפקיד העיקרי המועמד
צוקרמן. כן־עמי הוא ישראל״ ״בנק

 וכמפקח שוק־ההון על כממונה כיום מכהן צוקרמן
 זה בתפקיד צוקרמן להחלפת המועמד הביטוח. על

איש־הליכוד. חברת־ביטוח, מנכ״ל הוא

א שרון ■ועצי חתמו ל
ה המישטרה ר  :סבו

ב בי המקור הוא ל
 של החקירות במחלקת קצינים

 שמסר המידע את שראו המישטרה,
 כפרשת חשאי יהודה המערך ח״ב

 העיקרי המקור כי סבורים מודעי,
 העיתונאי הוא חשאי הסתמך ־שעליו

לביב. יגאל
 ״מקור על הסתמך בי טוען חשאי

 ״מקור ועל פוליטי״ ״מקור על כלכלי״,
 לחשאי שנמסר אחרי רק שלישי״.

 ניסח השלישי, המקור ידי על־ המידע
 (ראה לראש־הממשלה השאילתא את

 המישטרה קציני ).4 כעמוד כתבה
 על מעידים שונים שסימנים טוענים

השלישי״. ״המקור הוא שלכיב כך

*ר ב ב קצין ■היה
 מתחרים הממשלתי המדפיס מיפעל מנהל מישרת על

 תל־אביבי, איש־דפום הוא מהם אחד מועמדים: שני
 טובים שסיכוייו והאחר, השילטון, לחוגי המקורב

 מצה״ל. להשתחרר העומד בכיר, קצין הוא יותר,
 את החדש המינוי יעורר מיקרה, ככל

 כעין רואה שאינו ועד־העוכדים, של זעמו
למיפעל. מחוץ מנהל של ״הצנחה״ יפה

ה מכ של ה
מלך ם אלי ר

 הישראליים העיתונאים כין המאבק
 שימוש לכלל הגיע הזרים והעיתונאים

באלימות.
 המיוחדת הממשלה ישיבת אחרי

 כתב פנה החמישי, כיום ימית, כעניין
 רם, אלימלך הישראלית, הטלוויזיה

 אריה למזכיר־הממשלה, כשאלות
 ״אן־כי■ רשת־הטלוויזיה כתב נאור.
 את להשתיק ניסה הימל, מרטין סי״,
 ורם כאנגלית, לשאלות לעכור כדי רם

 הזר הכתב של במיקרופון היכה
והפילו.

 כפרשה ניצב הזרים הכתבים תא ראש
הישראלי. הכתב של לצידו זאת

יאט האוצר
ב אח צ הפיוווח ק

 של צאתו לפני אחרונות, בהתייעצויות
 החליטה לחו״ל, ארידור יורם שר־האוצר

 פיחות קצב את להאט המישרד צמרת
השקל.

 מיליוני 250 עד זאת למטרה להקציב החליט האוצר
הצעד כוונת הייבוא. לסיבסוד ששימשו דולרים,

חווי־עבודה עד
 אריאל שר־הביטחון, עימו שהביא מהיועצים כמה

 חוזי־עבודה. על חתמו לא עדיין למישרדו, שרון,
 ועד־ של מהתנגדותו נובע אינו הדבר

 שיועצים מכך אלא כמישרד, העוברים
 המשכורת מתנאי מרוצים אינם אלה

 לשכנעם מתקשה ושרון הממשלתית,
׳ החוזים. על לחתום

ט  - גומד* ת פרקלי
לאיטליה

 את המייצגת קפלן, עדנה עורכת־הדין
 כרצח הנאשם אהרוני, (״גומדי״ן רחמים
 של תיקו קריאת את סיימה הכפול,
 אותו לפגוש כדי לרומא ונסעה לקוחה,

 המהלכים. כהמשך עימו ולדון
 גומדי, ישל הסגרתו את מבקשת מישטרת־ישראל

 באיטליה. כמקובל בינתיים, משתהים ההליכים אך
 עורך־ ,אושרי טוביה השני, הנאשם של פרקליטו

 במישרדו הזמן מרבית נמצא קידר, אליהו הדין
 בארצות■ רבים עסקים יש לפרקליט שבניו־יורק.

בארץ. בבתי־המישפט להופיע הפסיק והוא הברית,

ש מחסור  - בתאשי
למריחואנה עוברים

 מחסור מורגש האחרונים כשבועות
 כארץ. כשוקי־הסמים כחשיש חריף

 בלית עוכרים זה בסם המשתמשים
 במריחואנה. לשימוש ברירה

 היא כארץ הנמכרת המריחואנה
 המיוצר ממנה, לחלק מקומי. מגידול

חזקה. השפעה יש התפרחות, מן

ה תקום ט ל קו פ
לעיתונאותהאינפלציה. קצב האטת הזה:

טל נפתל■ . מנ לו  ב
שות תייא* עיריית לרא

 כמנכ״ל גם המכהן בלומנטל, נפתלי המערך ח״כ
 המערך של הרציניים המועמדים אחד הוא כור,

 שיערכו בבחירות תל־אביב, עיריית לראשות
בנובמבר.

חוסר ,צ״צ
החו״ד חשבון על

 מחלקת־ החליטה בתקציב, הקיצוצים במיסגרת
 לבוגרי לחלק שלא תל־אביב עיריית של החינוך

 תנ״ך. סיפרי כה, עד כמקובל היסודיים, בתי־הספר
 הבדיקות גם הופסקו לראשונה

 (מלכד בשיניים והטיפול הפסיכוטכניות
 כתי־התלמיד. ונסגרו א׳), כיתה לתלמידי

 ההקצבה וצומצמה השרתים תקן צומצם
 שבהם, והמיתקנים כתי־הספר לתחזוקת

כתי־הספר. לאחיות התקן וצומצם

 קרוב תקום, תל־אכיב באוניברסיטת
לעיתונאות. פקולטה לוודאי,
 שנמנה מי אליוט, אוסבורן בכיר, אמריקאי עיתונאי

 כדי בארץ מבקר ניוזוויק, השבועון עורכי עם
כזאת. בפקולטה הצורך על דעתו את לחוות

דל פו ה של ה ס ר חבו
 לשלושת חדש כינוי הומצא התל־אביבית בבורסה
 ״בנק־דיסקונט״ ״בנק־הפועלים״, :הגדולים הבנקים

 של מראשי־התיבות מורכב הכינוי לאומי״. ו״בנק
הפוד״ל. :שלושתם

 הגדול הפודל זהו כי טוענים בכורסה
כעולם.
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