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3• מה שרוו ד3
 זמן לאורך שלא טוענים, שרון השר של אנשיו

 שתי על מדובר תיק. בלי כשר יישאר הוא
אפשרויות.

 המערבית, בגדה הטיפול על ימונה הוא האחת:
 מישרדי־הסמשלה של הסמכויות כל את וירכז

 שד־ תחת יהיה שלא כדי :שניה אפשרותבשטח. האחרים
 את יקבל הוא ארליך, שימחה החקלאות,

 להקדיש יוכל ארליך תיק-החקלאות•
מדיניים. לעניינים זמנו את

 העיקר*: הנימוק
ת גוירות ליו כ ל כ

 הח״כיס שהעלו׳ העיקריים הנימוקים אחד
 ממשלת* הקמת למען שפעלו מהליכוד,

 או המערך צירוף :זה היה ליכוד-לאומי,
 הטלת יאפשר לממשלה מיפלגת־העכודה

 למשק, חיוניות שהן כלכליות, גזירות
 הטלת על האשמה את ייחס הציכור כאשר

 המצטרפת למיפלגת־העבודה הגזירות
לליכוד. ולא לממשלה,

 המעדר מועמד*
שרים לתפקיד■

 שרים לתפקידי העבודה ממיפלגת המועמדים
 בין עליהם שהוסכם כפי בממשלת־אחדות־לאומית,

 (״מוטה״) מרדכי היו רבין, ויצחק פרס שימעון
 שושנה הלל, שלמה בן־שחר, חיים הפרופסור גור,

 משל. וירוחם נחמיאס אהרון ארבלי-אלמוזלינו,
 או שר־הכיטחון תפקיד יועד רכין ליצחק

 יועד פרס לשימעון ואילו שר־החוץ,
 וחכר לראש׳־הממשלה יחיד סגן תפקיד

 ראש־ את גם הכוללת המובילה, כרכיעיה
והחוץ. הביטחון שרי ואת הממשלה

ת1ע שוי ריוה  כ
הארץ את

 שיין״ ״ריין המכונה שני, רינה
 עזבה האלוהים״ ״אצכע כת מנהיגת

 התאבד ממאמיניה אחד הארץ. את
 כמשך הסתתרה היא שבועיים, לפני

 כבית* מאמיניה כץ קצרה תקופח
 נסעה היא השכוע ירושלים. שליד זית

לחו״ל.

ה גישש ובון פלג מי ב
מתפקיד פרישתו על נבון יצחק של הודעתו ערב

ח פותח אש׳׳ף ת  להדברת המביאות מתונות, עליות־מחירים שלפ
האינפלציונית. ההידרדרות

נרחב לדו־שיח
 עומדת הפלסטינית הלאומית המועצה

 אש׳׳ף, של הפועל הוועד על להטיל
 סוג את להגדיר ערפאת, יאסר כראשות

 עימו לנהל מבקש שאש״ף הישראלים
דו־שיח♦

 כלול שהיה התנאי, יימחק זו אלגנטית בצורה
 כי שאמר המועצה, של קודם מושב של בהחלטה

 ישראליים גורמים עם רק דדשיח ינהל אש״ף
 היא הכוונה ולמעשה״. להלכה לציונות ״המתנגדים

 המתקדמים הכוחות ״כל עם לדו־שיח פתח לפתוח
 המכירים בישראל, הדמוקרטיים״ הכוחות וכל

אידיאולוגית. הכרה בלי הפלסטינים, בזכויות

אל א פרי תחן ל
 פריאל, סיגלית הליברלית, המיפלגה חכרת

 נשיאות־המיפלגה, כינוס את תאפשר לא
מטעמה. שישי שר כחירת לצורך
 מסתמכת לשר, כמועמדת עצמה את שהציגה פריאל,

 של העליון בית־הדין של עקרונית החלטה על
 היא במרכז. תהיה שר בחירת כי שקבע התנועה,
 הבחירה את מישפטיות בדרכים למנוע מתכוונת

והלא־חוקית.

החחקירניוח
ר איימו ט פ ת ה ל

 תוכנית־הטלוויזיה של התחקירניות
 מנחה* לחתפטד. איימו טובה״ ״שעה

 משתף אינו ברזילי, אמנון התוכנית,
 התוכנית הכנת לקראת פעולה. עימן

 הדבר התחקירניות. שבתו האחרונה,
המני של הסתמיות כשאלות התבטא

חה.
 של לצירופם הביא הקשה המצב

 וייני־ וחרון תכור אלי העיתונאים
 תוכנית* את המכינה למערכת שטוק

ר•
 דנץ אודטה המנחה של גורלה

 הבידוד, מחלקת ראש כחר. לא עדיין
 גולדפינגר אהרון והמסיק חסץ, חנוך

הג כישלונה כגלל בסילוקה, רוצים
 טוביה הטלוויזיה, מנהל ואילו מור,
בתפ אותה להשאיר מבקש סער,

קידה.

ת חשיבות רו חי לב
המוניציפאליות

 למען הלחץ גובר מיפלגת״העבודה בסניפי
 המיפלגה, שד המועמדים דרג העלאת

המקומיות. לרשויות הקרובות בבחירות
 המעדר של הישג כי היא בסניפים המושמעת הטענה

 לניצחון גם הדרך את יסלול האלה בבחירות
 מועמדים להחלפת הוא הלחץ עיקר לכנסת. בבחירות

וחיפה. הרצליה ביניהן גדולות, ערים בכמה

ק ל ד א ה ■חל ל
 של להצהרתו בזילזול מתייחסים באוצר חוגים

 הו!לת בעיקבות כי מודעי, יצחק שר־האנרגיה,
 הדלק מחיר גם יוזל העולם בשוקי מחירי־הנפט

בארץ.
 לעומת הישראלי השקל של המהיר הפיחות
 ליהנות מישרד־האוצר של ורצונו החלר,
 וכן הנפט, במחיר ההוזלה מן בעצמו

 ארוכי־ בחוזים קשורה שישראל העובדה
 אפשרות כל לאל ישימו יקרים, מועד

לצרכן♦ הדלק מחירי את להוזיל

אימת־הבוהימה
חוורח

 שהיה דדה. אלי השוטר־לשעכר
ליש חוזר הבו,המה״, כ״אימת ידוע
ראל.

 במיחלק-חסמים, שוטר שהיה דחן,
 אנשי־בוהמה של לכליאתם הביא
 לפני סמים. בעישץ שנתפסו רבים,

 לארצות-הברית, ירד הוא שנים כמה
 במישטרת כעבודה להיקלט וניסה

להצ רדון עשוי עכשיו לוס-אנג׳לס.
 בתל■ פרמי למישרד״חקירות טרף

אביב.

הכבד■□ המשקיע■□
מה□□■□

 כספם את שהוציאו הגדולים, המשקיעים
 המפולת לפני התל-אביבית מהכורסה
 להשקעות החרים ואינם מהססים, ולאחריה,
בבורסה.
 נסיגות של חדש מגל חוששים האלה המשקיעים

הבורסה. את לפקוד העלול המניות, בשערי

 המתון הפיחות
מפריע אינו

 לטענת כי מעריכים ובבנק־ישראל במישרד־האוצר
 הפיחות בקצב ההאטה מפריעה כאילו היצואנים,

 יסוד. אין לייצוא, השקל של
 נערך הפיננסיים המוסדות באחד

 בששת הפיחות השפעת על סקר לאחרונה
 והמסקנה הייצוא, על האחרונים החודשים

 נזקים גרם לא הפיחות קצב כי היתה
לייצוא.

שפט יכריע בית־המי
בי אחריות לג

ברוקרים
 לתת עשוי בתל־אכיב המחוזי בית־המישפט

 ברוקרים, של אחריותם על עקרוני פסק־דין
לקוחותיהם. עבור בניירות־ערך המשקיעים

 נייחת־ — בטוחה חברת שהגישה תביעה במיסגרת
 שקל, מילית 2.5 של סכום להחזרת לקוח. נגד ערך
 התרשלה החברה כי בכתב־ההגנה הלקוח טען

־ בבורסה. תיק־השקעותיו בניהול
 אלפי של מצבם על ישפיע פסק־הדץ

 חברות בידי לניהול תיקים שמסרו לקוחות,
ברוקרים.

רוצה תמיר
ת הברי ת־ צו אר ל

 קשריו כל את שוב מפעיל תמיר שמואל
 כשגריר כמינוי לזכות כדי בליכוד,

בארצות-הכרית.
 עבורו שדולה אירגן שילנסקי, דב סגן־השר,

בתנועת־החרות.

 מעמדו יהיה מה התעניין הוא המדינה, נשיא
 לכשיפרוש. העבודה, במיפלגת

 ישראל המיפלגה, מזיקני שניים אצל גישש הוא
 יעשה מה לדעת וביקש בן־אהרון, ויצחק גלילי

 לחיים יחזור הוא אם רבין יצחק של המחנה
עבורו. מקומו על יוותר ופרם הפוליטיים,
 העניין יובא היום שבבוא השיב, בן־אהרון

 לא שרבץ הניח גלילי חברים. לדיץ
 להימנע יתבקש אם נכץ, עם יתמודד

כזה. מצעד

אר מדד  - פברו
אחו! 5.5 עד 5

 שמדד כדי מאמצים נעשים במישרד־האוצר
ביותר יעלה לא פברואר בחודש המחירים

.5,5״/״ עד 5/״״מ־
האוצר מדיניות מתגשמת כי להוכיח היא המטרה

א נרקומני□ ■נהגו ל
 לסישטרה יעביר מישרד־־הכריאות

וה המוכרים, הנרקומנים רשימת את
קבועים. מירשמים מקבלים

 ימנעו ומישרדהבריאות המישטרה
רישיוךנהיגה. אלה מנרקומנים


