
 אחרי בחיפושים התחיל כבר שר־האוצר
חדש.
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׳84 בהתחלת בחירות
 בי החלטה למעשה התקבלה הליכוד בצמרת

 וייערכו יוקדמו, הבאה לכנסת הבחירות
 .1984 של הראשונה במחצית
 בגין מנחם עדיין יוכל כזה במיקרה הסיבה:
הליכוד. רשימת בראש לעמוד

נבון בעד ם תק׳
 המאוחדת הקיבוצית התנועה של האגפים בשני עסקנים
 לראשות נבון יצחק של במועמדותו לתמוך החליטו

 להתמודד. יחליט אם מיפלגת־העבודה,
 המערך את להוביל נבון יובל הערכתם, על־פי

 שימעון בין הקשה היריבות את ויחסל לניצחון,
רבין. ויצחק פרם

יכריע כשר סקר
 הזמינו, ומם־־פ העבודה מיפלגת
 שיבדוק דעת־קהל סקר בנפרד, כלמיפלגה

 קולות המיפלגות שתי יקבלו מיקרה באיזה
 או לבחירות, משותפת בהליכה יותר: רבים

נפרדת. בהליכה
 אם כי המיפלגות, שתי מנהיגי בין סוכם

 מיפלגות זהה, תוצאה הסקרים בשני תהיה
על־פיה. ינהגו המערך

 רב, מתח במערך ישורר אלה בימים
הסקרים. של התוצאות סיכום לקראת

הרצוג־פרס פגישת
 מיפלגת ויו״ר הרצוג חיים המדינה נשיא נפגשו השבוע

 מאז הראשונה בפעם עיניים, בארבע פרס שימעון העבודה
 המדינה. כנשיא הרצוג נבחר

 השניים, בין קבועות פגישות ייערכו כי סוכם
נבון. יצחק ובין פרם בין נהוג שהיה בפי

משל נגד רוזוליו
 דני ״חברת־העובדים״, מזכיר של מקורביו
 להבטיח שתכליתו שקט, במאבק פתחו רוזוליו,

 של בוועדה־המרכזת רוזוליו של מעמדו כי
 מזב־׳ל של למעמדו שווה יהיה ההסתדרות
 משל. ירוחם ההסתדרות

 כאחד רק חברת־העובדים מזכיר נחשב הנוכחי במצב
 של הממשלה שהיא המרכזת, בוועדה התיקים" מ״בעלי

ההסתדרות.

רזן נגד חומר
 המיפלגה, מזכ״ל אנשי אוספים מפ״ם ועידת לקראת
 רון אימרי הח״ב של התבטאויות על חומר שם־טוב, ויקטור
הלבנון. מילחמת בזכות

 הראשון בשלב כי טוענים, שם־טוב של יריביו
 בעצמו. מפ״ם מזכ״ל גם בה תמך המילחמה של
 בוועדת־החוץ־והביטחון, נגדה הצביע לא הוא

 45,.של מהלך בזכות בפומבי והתבטא
השני. בשבוע קילומטרים״

דארידזר דובר ממקש:
 מבקש ארידור, יורם שר־האוצר של דוברו פרידמן, בני

 וחצי, שנה מזה בתפקיד המכהן פרידמן, תפקידו. את לעזוב
נשחק. הוא כי טוען

זיגר במחלקת עזיבה
 המחלקה את הפוקד העזיבות בגל נוספת חוליה

 תת־ניצב עומד שבראשה הונאה, לחקירות
 סגו־ניצב הבכירים, מעוזריו אחד זיגל. בנימין
 שופט־שלום של במינוי זכה אלופי, עדיאל
בצפת.

 מדור ראש והיה כלכליות, בחקירות עסק אלופי
במחלקת־ההונאה.

זילברברג יורדי ארבעת
 ישראלים שלושה גם אלא הנודע, הקבלן רק לא

 בי התפרסם מאז לישראל חזרו לא נוספים
זילברברג. ישראל בפרשת החקירה התחילה

 שהבריחו אנשים 58 של רשימה מתוך ארבעה הם אלה
לשווייץ. דולרים מיליוני עשרות זילברברג באמצעות

 של זיכויו על עירעור תגיש פרקליטות־המדינה
 המחוז פרקליט השלום. בבית־מישפט זילברברג
 הביע אור, יעקב וכלכלה, מסים לעבירות
 פרקליט בעירעור יופיע ולכן לעירעור, התנגדות

המדינה. מטעם אחר

ביריחו ממינזר גרבה
 המישטרה על־ידי נעצרו ואשה גברים שני

 ביריחו. ממינזר ובגניבה בפריצה כחשודים
 המינזר מן שגנבו בכך חשודים העצורים
דולרים. אלפי 600 שערכן תמונות
 החשודים של טביעות״אצבעותיהם בי טוענת, המישטרה

 אינן אלה טביעות־אצבע כי טוען ופרקליטם במינזר, נמצאו
שלהם.

פרי ירו? הבלש:
 במערכת.,העולם לחקור שניסה הפרטי הבלש
 הסטודנטים עיתון לכתב כשהתחזה הזה״,

 כעופר עצמו את והציג האתון״, ״פי הירושלמי
 ירון הנראה ככל הוא ),2387 הזה״ גילעד(״העולם

 ראשון־לציון. תושב פרי,
 פרטיות לחקירות חברה על־ידי מועסק פרי

בתל־אביב.

גניש מישפט ייפתח
 הנאשם גניש, אהרון שלום של מישפטו ייפתח הבא בשבוע

מס. בעבירות
 ממישפט, גניש את לפטור המאמצים כל נכשלו
 נעשו אלה מאמצים כופר. תשלום על־ידי
החרות. בתנועת פוליטיים גורמים על־ידי

יפת ער גז1ר
 בנק של מועצת־ד,מנהלים יו״ר על רוגזים כלכליים בחוגים
 במדיניות תמיכתו בגלל יפת ארנסט לישראל, לאומי

, ארידור. יורם שר־האוצר
 הולך ״שר־אוצר כי אומרים האלה בחוגים

 יהיו והתעשיינים הרופאים אבל בא, ושר־אוצר
שלנו.״ הלקוחות תמיד

לשופטים פוליטי מימי
 כי שמועות רווחות מישפטיים בחוגים

 מינוי תקבל גדול במחוז בכירה פרקליטה
 שמפעילים לחצים בעיקבות כשופטת,

 בליכוד. פוליטיים גורמים
 שמילא מי של אשתו היא הפרקליטה

 ביותר בכיר שר בלישבת חשוב תפקיד
בממשלה.

 של מינוי על גם מישפטנים!ועמים
 נשיאת של בתה שהיא עורכת־דין

 של מינוי ועל מחוזי, בית־מישסט
 בכיר פקיד של אחיו שהוא עורך־דין

במישרד־חמישסטים.

 לתפקיד נבחר האווירית התעשיה עובדי לוועד בבחירות
 איש לוי. מקסים הליכוד, איש מועצת־המנהלים יו״ר

 והמישנה כמזכיר־המועצה נבחר שפי, יעקב המערך,
שקלרסקי. אבי הליכוד, איש הוא למזכיר

יפרוש זמיר
 יפרוש זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 בלישכתו.״ מישפטית ממפולת חושש זמיר מתפקידו. בקרוב

הבעיות. אחת רק הוא ועדת־קארפ דוח
 ממישרד־ יבוא לא זמיר של שמחליפו יתכן

 שהוא עורך־דין זה יהיה אלא המישפטים,
הקואליציה. מן חבר־כנסת

 בחדר ישיבות כמה קיימו אייזנברג שאול המיליארדר אנשי
 דנו הם בפאריס. האווירי בסאלון לרשותם שהועמד
 אריאב, שלום מאנשיהם, אחד של מינויו על בתגובות
 שעורר מינוי האווירית, התעשיה מנכ״ל לתפקיד
רבה. ביקורת

 נכשלה בפאריס האווירית״ ״התעשיה תצוגת
תיקשורתית. מבחינה גם למעיטה,

ירדו הבירה מחירי
 1 תישלובת בעלי הלאומית, השיכר מיבשלת בין המאבק
 בקרוב. להחריף עומד הבירה ויבואני טמפו

 נגד המקומיים היצרנים יתאגדו הראשון בשלב
 ביניהם התחרות עיטוייה אחר־כך אך היבואנים,

מחירים. לירידת להביא

^ הפסדי,,אליאנס״
מהמדחח גדודים

 ״אליאנס״, לצמיגים בית־החרושת של ההפסדים
 — דווח שעליו הסכום מן גם למעשה, גדולים,

שקלים. מיליוני 99
 ניהול צורת על ביקורת הושמעה הנהלת־החברה בישיבות

 מידי החברה של מניות נרכשו שבמיסגרתו המו״מ,
עתה. החברה על הפיקוח צורת ועל ליבו. ג׳ו המיליונר

 חברות־ביטוח
קשה במצב

 נמצאות קטנות ישראליות חברות־ביטוח שתי
 חדשה היא האלה החברות מן אחת קשה. במצב
 את ממשכן בעליה כי שמועות ויש יחסית,
 בחברה מיידית. פשיטת־רגל למנוע כדי נכסיו

 זר.• הון של מעורבות יש השניה
 החברות שתי להתמוטטות מצפות אחרות חברות־ביטוח

 תעריפים, להעלאת הצדקה להן שתהיה כדי האלה.
הביטוח. בענף הפרועה תחרות־המחירים ולהפסקת

 ישראלית מישלחת
למיזרח־גרמניה

 תשתתף מישראל מנהלי־תיאטרונים מישלחת
 אירגון של בקונגרס הראשונה, בפעם השנה,

 ייערך הקונגרס הבינלאומי. התיאטרונים
המיזרחית. בגרמניה

 הכלכלית החסות
הוסרה

 עומד שבראשה גדולךז, כלכלית חברה
 לתת עמדה בממשלה, לשר המקורב אדם
 ״מעריב״ הצהרון שהוציא לדוח חסותה את
חלמת. מילחמת על

 תוכנה יהיה מה לחברה התברר כאשר
 ו״מעריב״ החסות, הוסרה החוברת, של

חשבונו. על החוברת את הוציא

בפאריס ישיבות


