
הל״סד אח
 בשיחות מתלוננים המערך מראשי כמה

 יו״רפרם,ששימעוןכךעלפרטיות
 אתכהכל־פיואיחדמיפלגת־העבודה,

הליכוד.
 ובלתי־ בטלות שיחות עסקנים כמה ניהלו לדבריהם,
 הימים שברבות האפשרות על פרס, עם מחייבות

 קואליציה במקומה ותבוא ממשלת־הליכוד תיפול
 מן התלהב פרם הנוכחית. בכנסת עוד אחרת,
 אמצעי־התיקשורת. בכל עליו להכריז והחל הרעיון

 מנחם של בניצוחו גל־ההתפייסויות היתר. התוצאה
ועוד. ארידור־המר לוי־קצב, — בגין

 דרוקמן ת ש א
ה י צ ט י ד מ ב

 מרים שר־החינוך, סגנית של הודעתה
 תעמודשהיאשוועדה,גלזר־תעסה,

 ההשפעהמידתאתתבדוקכראשה,
 הנוערעלשונותפולחניותכיתותשל

 מיש־בכיתלבעיותתגרוםבי״טראל,
 דרוקמן. חיים הרב פחת

מתר שרה, המפד״ל,ח״ב•טל אשתו
 טרנסנדנטליתמדיטציהשניםמזהגלת

 אתלהעריךגםהיודעבעלה,בידיעת
התירגול. תוצאות

נכדו ע□ עסקי□
חומייו׳ של

 מנהל לא־ישראלי, בדרכון המשתמש יהודי,
 הוא שבעליה לייבוא, מיסחרית חברה בקפריסין

 קונה זו חברה חומייני. האיית־אללה של נכדו
 מישראל. שונה וציוד דברי־מזון של ענקיות כמויות
 העסקים לגבי זו איראנית חברה של המתווך

 רשת־חנויות בעל מלונדון, יהודי הוא ישראל עם
 בממדים רכישות לצורך בארץד כעת הנמצא שם׳

נרחבים.
 ומעניקה מקבלת חומייני של נכדו של החברה
 היא הנטייה דיברי־מזון. בייבוא כשמדובר אשראי,
איראני. נפט תמורת סחורות לרכוש

דשה ודוס דידה
 אבו־חצירא, אהרון שר־הדתות, כי מתברר עתה

 ליועצו, השייכת בדירה שנה במשך בעבר גר
 עימו. יחד למישפט העומד גבאי, משה

 והוא אשדוד, כעיר דירות כמה יש לגבאי
 שילםשלאהשר,לרשותמהןאחתהעמיד

י______________ליועצו.שכר-דירה

בליכוד הסדר
ברמת־ג!

 פלד ישראל הד״ר יוצב פיו שעל הסדר,
 יהיהוסגנוהליכוד,רשימתכראששוב

כרמת־גן.מסתמןמירון,משהעורך־הדין
בו. יתמכו שהם לו והודיעו מחרות ח״כים פנו לפלד

ל דיי בטוני ית ״ב ם ו ל ש
 הפועל־ ומזכיר המר זבולון שד־ההינוך

 סיעת־ איש כן־נתן, רפאל המיזרחי,
 ״שנתמיבצעכראשביחדיעמדולמיפנה,

כקרוב. שיתחיל המפד״ל״, שיקום
 להפועל שנה 60״ הכותרת תחת ייערך המיבצע

 שבין בשילוב רשמית ויעסוק המיזרחי״,
ועבודה״. ״תורה

 ־ אלבין שרידי
החוצה

 בבחירות רנר צבי ח״ב של ניצחונו אחרי
 מתכווןהואהליברליים,העובדיםבאיגוד

 דקליעקבנגדמישפטימאבקלנהלעתה
 שהםאלבין,מיקימאנשיקינן,ומשה

 משורותלהוציאםבדיכאיגוד,הכרים
האיגוד.

י־הטפרהתוחיה
 של כתלונות לטפל ייאלץ מישרד־החינוך

 תנועת■אנשיעל־ידיפותושילדיהםהורים,
 לימודיהםואתבתיהםאתלעזובהתחיה
מסיני.הנסיגהאתלעצורכדילימית,ולרדת
 בתי־הספר בתוך פעלו לא התחיה שאנשי למרות
 חומר־ להשלמת ידאגו שהם הבטיחו הם עצמם,

לפיתחה. שיבואו לתלמידים הלימודים

הוודח שם־אור
 השבוע הדיח ציפורי, מרדכי שר־התיקשורת,

 תיקשורת,לעניינייועצואתמתפקידו
שם־אור.יונתן
 שם־אור, אורה העיתונאית של בנה הוא יונתן

 של אשתו שם־אור, מירית העיתונאית של ואחיה
 הקיצוני הימין איש הוא וכמוה, פיק, צביקה הזמר

ביותר.

■שראדים
באופירה ■■שארו

 באופירה, להשאיר מוכנים המצרים כי נראה
 במקום. מועדון־הצלילה של מפעילים הנסיגה, אחרי

המועדון. להפעלת צוות אין למצרים

ספנות חברת
חדשה

 ״פרידנזון והכרת סינדיקט״ ״פרדס חכרת
 שווהכשותפותהקימויבשתית״להובלה

 מנכ״ל״אפ״ק״.שתיקראחכרת־ספנות
 היםקווימנהליהיהברמי,אביבהחכרה,
 ״צים״.חברת־הססנותשלהתיכון

 פה תתחרה החדשה החברה כי חוששים בצים
הים־התיכון. במיזרח בקווי־ספנות

 מרידור המצאת
בטלוויזיה

 של שצוות טוענות עקשניות שמועות
מסהטלוויזיהשלמחלקת־החדשות

 הפקתתהליךאתאלהכימיםריט
 ערב־הכחי־הכריזשעליההאנרגיה,

 מרידוד.יעקבהשררות
 כיום הסירטוןאתלשדרהיאהכוונה

המצאתו.פרטיעלהשריודעשבו

 הרווית *דברי*
מהמאבק

 אחרונות ידיעות התחיל בתחרות, זכה שמעריב לאחר
 זד, ועיתון הארץ, של בעידון שיתחרה עידון להפיק
 הרחבת צפוייה יותר ארוך לטווח דבר. בדפוס מודפס

 ויומון אחרונות ידיעות בין שיתוף־הפעולה
ההסתדרות.

 מתנער הליכוד
מעיתונו

 החרות תנועת מזכירות כישיבת
 עלחריפותהתקפותהשבוענשמעו
 שעדייןהשבוע״,״יומןהליכודביטאון

 ועדת־יו״רקורפו,חייםהשריצא.לא
 גדותוגירעוןהתנועה,שלהביקורת

מסכשהםהכיטאץ,יוזמיאתתקפו
 הזה״ ״העולםגילוייעלתמכים

צ).310(
 ארי* יורם שר־האוצר המזכירות, יו״ר
ללי ביכאומרו,הדיוןאתסיכםדור,
ואיי השבוע״,ל״יומןקשראיןכוד
 יוזם.לו.אחראיהוא

מילוא. רוני הה״כ
£הה הביטאון

 1(881!; דדוודיא
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 לוריא רענן לקריקטוריסט הוצע לאחרונה

 חוזהעםכשירות־המדינה,רשמיתפקיד
שנתיים.למשךמיוחד
 איש־טלוויזיה, בנוכחות אליו שהופנתה חד,צעד״

 העומד בדיון להעיד ממנו למנוע לדעתו נועדה
 בבית־הדין זה, דיון נאור. אריה בפרשת להתחדש

 חודש באמצע יתחיל עובדי־המדינה, של המישמעתי
השנה. מארם

־ חדשה התנחלות
לביא

 האווירית התעשייה עובדי של קבוצה
 חדשההתנחלותלהקיםכדיהתארגנה

המערבית.בגדה
לביא. בשם תיקרא ההתנחלות

ורצח לא העד
 בך משה של תיקו את לגנוז החליטה המישטרה

 להעיד עמד שבו ביום מת שנמצא שימעון,
 מצה״ל. דלק בגניבת הנאשמים של במישפטם
 כהתאבדות, שמדובר היה נראה תחילה

 רצח.עלשהצביעועדויותהיואך
 נתקלהאךזה,ככיווןחקרההמישטרה

 הסתיימההמישטרהחקירתסתום.כמבוי
 בנסיכותמותואתמצאשהאישכמסקנה

פליליות.שאינן

 דולר 100
8־־־ל 0 מיו 0

 ״יומן הליכוד ביטאון שישלם התעריך
 — כעילום־שםשיכתבולעיתונאיםהשבוע״

 זוחלטורהלהעליםכדיאובושהמתוך
 דולר100כסךהוא-מעסיקיהםמעיני
מילים.ל-ססא

יותר. יקבל דבריו על לחתום שיסכים עיתונאי

 החקירה
ז״גרמן נגד

 הליברלים, ח״כ נגד שהחקירה נראה
תוצאות.הניבהלאזייגרמן,דרור

 בכנסת, יעבוד לא הנורווגי ■שהחוק החושש מירון,
 של כסגנו לרוץ מעדיף ח״כ, יהיה לא והוא
 מיפלגתי גיבוי ללא לבדו, להתמודד מאשר פלד,

ולהיכשל.

 כין שהתנהל מהמאבק העיקרי המרוויח
 השותפותעלאחרונות״ו״ידיעות״מעריב״

״דבר״.דפוסהואהכפול,כלוח׳,״הארץעם

 שריר, אברהם השר קבוצת מאנשי כנראה יריביו,
 שלח שהח״ב על־כך מידע למישטרד, העבירו
 היר, כאשר ליברליים, וחברים בני־מישפחה לחו״ל

היהודית. בסוכנות הסטודנטים חטיבת יו״ר
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