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בון1 למען תנועה
 מכס■ נכון יצחק של פרישתו אחרי מייד

 לחזור לו שתקרא תנועה תוקם הנשיאות,
הפוליטיים. לחיים
 בלתי־מיפלגתיים חוגים גם תקיף התנועה

למערך. מחוץ

ש יוצר קופמן ל שו מ
 לאחרונה פעיל קופמן, חיים שר-האוצר, סגן

חדש משולש־כוח ליצור כניסיונות
 השרים יעמדו שכמרכזו כתנועת־החרות,

ארנם. ומשה ארידור יורם לוי, דויד

ם שינו״□ נוספי
ה בנ מי ב

חון ט בי ה ת־ רכ ע מ
 היחידי השינוי אינו היחידה־לגיטחון־לאומי ביטול

 החדש, שר־הביטחון שמתכנן במערכת־הביטחון
ארנם. משה

 צה״ל, של במיבנה בעיקר ייערכו האחרים השינויים
 הרמטכ״ל שיפרוש לפני אותם יבצע לא וארנם

 שתיקתו את ישכור שרון שאריאל צפוי מתפקידו. איתן רפאל רב־אלוף הנוכחי,
 ויתנגד למערכת־הכיטחון, שקשור כמה

האלה. מהשינויים לכמה כתוקף

 של הפנימי לכית־הדין הגיש מבאר־שבע,
 כיותר קשות טענות וכה תכיעה, התנועה

 מילוא. רוני הח״כ נגד
 בית- של קודם פסק־דין בעיקבות הוגשה התביעה

 שנערכו הבחירות תוצאות על עירעור בדבר הדין,
.1982 מאי בחודש בבאר־שבע תנועת־החרות בסניף

לוג 013 שלי פי ב
 הקוראות, בעיתונות, המופיעות במודעות ממש כל אין

של״י. תנועת של לוועידה כביכול,
 של הפלג מטעם מתפרסמות אלה מודעות

שאר כל של״י. את לפלג שהחליט כהן, רן
 לוועידה לקרוא עומדים של״י מרכיכי

משלהם.

ל דו ח׳ גי בריוו
ב קי□1ה
 שיפורסמו הגדולים, הכנקים שלושת מאזני

כרווחיהם. גדול גידול על יורו בקרוב,
 חוק בשוק־ההון, הבנקים פעולות הגידול: מקורות
 הבנקים סניפי של והפעילות האינפלציוני המיסוי

בחוץ־לארץ.
 המאזן הבא. בשבוע יפורסם הפועלים בנק של המאזן

 אפריל. חודש בתחילת יפורסם לאומי בנק של
בנק של המאזן פירסום מועד ידוע לא עדיין

דיסקונט.

ם 600 לי ק ש - ה
דו1יוח

״קופת־חולים״, מרכז הודעות למרות
השקלים 600 ללקוחות יוחזרו לא כי

שבי כ^ת לרופאים משלמים שהם
 חשש למעשה אין תתם,

הרופאים עם שייחתם הסכם ככל
 היי החזרת את שיבטיח סעיף יופיע
כדי כף, על יעמדו הרופאים פ.----- תשלום.

 גם זאת מאבק 4דדן לעצמם להותיר
------- בסיכסוכי־העבודה
 ע יעמדו פ

 מאבי דרך
בעתיד. ה

שראל״ ק0" הרוויח י

 מתחרה התאחדות שתוקם הנמנע מן לא
 שלוש את שתכודד הקטנות, ההכרות של

 ^ הקשורות הגדולות, חברות־הביטוח
הגדולים. המקים *■שלושת

ה צי לי א קו ה
ת ד דנ תנ מ

הממ עברה כאילו שנראה למרות
 שלאחר המשכר את כהצלחה שלה

 ועדת-החקירה, של מסקנותיה פירסוס
 הקואליציה לשלמות סכנות צפויות
הקרוב. כעתיד

אומרות, בליכוד עקשניות שמועות
-------- מרדכי בלי׳יתיק השר י  כן־פורת מרדכי בלי-תיק השר כי

 גם יש הקואליציה. מן לפרוש החליט
 אגודת-ישראל שסיעת

הקואליציה לפירוק להביא החלימה
שסיעת לכד עדויות
הקד לפיר.?, להביא ה-------

משום מוקדמות, כחירות :ריכת
 המשכר על להתגבר מצליחה *ינה

בתוכה.

ה קאוינו ב א ט ב
ישראליי ;לי־הון

״עס<
יים,

 וכמה מצריים, אנשי־עסקים של קבוצה
 להשקיע עומדים ישראליים, כעלי־הון

שמדרום כמאכה, בית־קאזינו כבניית
לאילת.

עופ
כטאי

לחשל ׳מדים

ת עיתונאי רו צ ח קה
עיתונאים, של התופעה לאחרונה^תסשטת

 פוליטיקאים של צוותי־יועצים על הנמנים
שונים.

 פרם, שימעון של בצוות פעיל (דבר) אשד חגי
 יצחק של בצוות פעילה ודבר) לניר־פלבסקי ניבה
 מקורב אחרונות) (ידיעות נקדימון שלמה רבין.

 (ידיעות אבנרי אריה מרידוד, וליעקב בגין למנחם
 יוסף לוי. דוד עם בשיתוף־פעולה עובד אחרונות)

 דיסנצ׳יק ועידו שרץ, לאריאל מקורב (מעריב) חריף
 וייצמן. עזר של הצוות עם נמנה (מעריב)

 גם דיסנצ׳יק, על נוסף חברים, וייצמן של בצוות
 ואיש־העסקים מתנועודהחרות, ועסקן ח״כים שני

 , לאחרונה וייצמן הופיע עצתם, על־סי קוליץ. דויד
תוכן. כל נטול שהיה קצר. בראיון בטלוויזיה

ר תיכון תו הסי מועמדו
 מועמד אינו ושוב מועמדותו, הסיר תיכון דן הח״כ
שר. למישרת הליברלית המיפלגה מטעם

 להסיר מוכן יהיה כי הודיע פרח, יהודה אחר, ח״כ
 סגן־שר. מישרת לו תובטח אם מועמדותו, את

 שנותרו העיקריים המועמדים שלושת
 פסח סגן־השר הם התפקיד עד כתחרות

 משה ועורך־הדין דורון שרה ״כ ח גרופר,
מירון.

רד־דין ם עו מאיי
שו "לטרוף ״ נפ פו בכ

 העליון לכית־המישסט בעתירה
עו שהוא תל-אביבי עורד-דץ הודיע

 אשתו ושגם בכפו״ נשרטו ,,לטרוף מד
 כרכים יתפרסם אם להתאבד, עומדת
פלילי. אישום נגדו שהוגש

 כית-המיש- אסר זו עתידה על־ססד
 ה• את בצו־כינייס לצדק הגכוה פט

פירסום.

שטיין לד רי סגן ־ גו ש
 מאמצים עתה עושה מודעי יצחק השר

 את למנות כדי השרים, מחבריו כמה כין
 הח״כ הליברלית, כמיפלגה סיעתו איש

כסגן־שר. גולדשטיין, פינחס
שלו. במישרדו כסגן־שר בגולדשטיין רוצה אינו מודעי

ד טעווח ג א נ לו טי
סמואל רוברט תנועת־החרות, מרכז חכר

ע ב ט מ חוץ מ
 ישראל״ ״בנק הפסיד שנתיים שלפני אחרי

 מעיסקות כתוצאה דולרים, מיליוני 300
 של סטכע־החוץ כרזרוות כלתי-מוצלחות

 1082 וכשנת לקחים, נלמדו המדינה,
 דולרים מיליוני 300 של רווחים נרשמו
 יתרות-המטכע. מניהול

 לסוג בהתאם סוגי־מטבע החזקת :שננקטה השיטה
המדינה. של חובות־החוץ של

ה ס ר בו א ה ל שינוי ל
 יחולו לא בכורסה כניירות-ערך כמיסחר
חג*הפסח. אחרי עד כמגמה שינויים

 מניות כשרק המניות, בשערי השחיקה תימשך
ערכן. על שומרות הבנקים

רד צי ר רי ל גי א ר ש לי
 גיר ריצ׳רד האמריקאי, כוככ-הסרטים

 אמריקאי״) ״ג׳יגולו והג׳נטלמז״, (״הקצין
כקרוב. לישראל יגיע

ארנץ הישראלי על־ידי שיופק בסרט יופיע גיר
מילצץ.

צ ל״ ה ג שנ ת מ כניו תו
 .!ן ,,שעתיים צה״ל, גלי שד תוכנית־הרדיו

 מגישי כמקום צורתה. את תשנה משתיים״
 דיווחים על דגש יושם קבועים פינות

 המתחרה. ברשת שנעשה כפי עדכניים,
 התוכנית ב׳ ברשת מוגשת שעה באותה — הסיבה

גוברת. בפופולאריות הזוכה עניין, יש

ה פ ר יקיר אי סנ ל פ
 הפרופסור ישראל״, ״בנק לנגיד המישנה

למעשה. נוטרד פלסנר, יקיר
 שר־ של כיועצו למעשה ששימש המישנה־לנגיד,

 השבוע החמישי ביום הופיע ארידור, יורם האוצר
 של החדש ליו״ר שנערכה בקבלת־פנים בפומבי
 משותף אינו הוא ומאז לניירות־ערך, הרשות

האוצר. בצמרת כלכליות בהתייעצויות

ג לו ח פי דו ח א ו הו  כ
ה0רו3ח ח?3־ טו י
 מרוצות אינן הקטנות הפרטיות מחברותיו־,ביטוח כמד,

 סהר חברת־הביטוח את לסלק ההחלטה מן
 הורידה שהיא אחרי חברות־הביטוח, מהתאחדות

עובדי־המדינה. של בביטוח־הרכב מחירים

ה ר בזימעריביי סע
 מעריב ביומץ החשובים הדסקים אחד של הכתבים
 העלאת־שכר. ולתבוע להתארגן שוקלים
 הדסק כראש שהתמנה פי כי להם נודע העילה:

 שקל אלף 50 בסך חודשית משכורת יקבל שלהם
 נסיעה — בשנה ופעמיים צמודה, מכונית נטו,

אשתו. עם לחו״ל

ה, ח סלי
ת ם טעו לו צ ת ב

כט הודפסה זה בגליון 21 כעמוד
 בית* עיריית ראש שד תמונתו עות

 לה. לא כמקום סרייג׳, אליאס לחס,
הסליחה. הקוראים עם


