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להתיישבות שרון
 ידרשו שרון, אריאל השר־ללא־תיק, מקורבי

 יושב־ראש תפקיד את לו לתת מראש־הממשלה
 של במקומו התיישבות, לענייני ועדת־השרים

שנפטר. ארליך שימחה
 בגדה שרון של שמעשיו בגין, מנחם באוזני יטענו הם

זה. לתפקיד אחר שר מכל יותר אותו מכשירים בעבר

בחרות מובילה רביעיה

 בין צמוד מאבק יהיה השבוע, הנפתחת מפ״ם, בוועידת
 שימעון אנשי גם הפירוק. שוללי ובין המערך פירוק תומכי

 מפעילים במיפלגת־העבודה רבץ יצחק תומכי וגם פרס
 המאוחדת. המיסגרת את לפרק שלא מפ״ם על כבד לחץ

 ברובה, שמפייס, משום זאת עושים אנשי־פרם
 רבין. מעמדות יוניות שעמדותיו בפרס, תומכת

 שהמתנגדים משום זאת עושים אנשי־רבין
 הם עצמה במפ״ם המערך לפירוק העיקריים

רבין. של תומכיו
 צורך ושיהיה בוועידה, יוכרע לא שהמאבק מאוד יתכן

 עמדת את שתנסח ועדה במינוי או שלה, נוסף בכינוס
המיפלגה.

 רוחצת חרות

הליברלים על
 את לאחרונה מגבירים בתל־אביב חרות עסקני
 להט, שלמה(״צייץ׳״) העיר ראש על לחצם

 לאנשיהם. עיסקיות הנאה טובות ומבקשים
 מדובר מסווה. וללא מאוד, בוטים הם הלחצים
 במיכרזים. עבודות ולמסירת לזיכיונות בדרישה

 על גם חרות אנשי על״ידי מופעלים זה מסוג לחצים
 התעשייה של המנהלים מועצת יו״ר סחרוב, ישראל

ת, רי  חברת של המנהלים מועצת יו״ר גם שהוא האווי
לישראל. כימיקלים

הלחצים. את להדוף וסחרוב להט מצליחים עתה לעת

 התנהגותו על ביקורת נמתחה בירושלים עיתונאים בחוגי
ת עיתונאי של עו די ת, י  צימוקי. אריה אחרונו

 הסוכנות של הציונית המועצה יו״ר הוא צימוקי
 אריה הסוכנות, יו״ר על־ידי מוצע והוא היהודית,

 צימוקי הציונית. ההנהלה יו״ר לתפקיד דולצץ,
 השבוע הסוכנות. להנהלת כחבר־עמית צורף גם

 מועמד הוא דולצין בי בעיתונו, צימוקי פירסם
ראש־הממשלה. סגן לתפקיד

ב״מרצדס״ נהג מי
 נהג באמת מי חוקרת המישטרה

הת אירעה כאשר ה״מרצדס״, במכונית
 תי ונפצע מעוז אלינור נהרגה שבה אונה

ליכטנשטיין.
 נגרמה שהתאונה היא, ההשערות אחת

מעוז. אלינור של נהיגתה בגלל דווקא

בגדה יבנה מור
 יבנה לכנסת, חרות ממועמדי מור, דויד היהלומן

 יצחק עם ביחד בגדה, ״פרח־השומרון״ את
 איש־הביטוח על־ידי להם יימכר השטח עירוני.

 הביטוח,.עממית״. חברת מנכייל דננברג, יעקב
 קשור היה בארץ, זאיר של הכלכלי כנספח שהתמנה מור,
 לקו שמעבר ״רמת־קידרון״ את הבונה גימבו, חברת עם

זו. מעיסקה יצא אך הירוק,
 בחרות לוי ודויד ארידור יורם השרים אנשי

 בראש מובילה רביעיה להצבת חותרים
 שר־הביטהון על שניהם, על שתתבסס התנועה,

 המגמה תצליח אם וייצמן, עזר ועל ארנם משה
לחרות. להחזירו

 מן 90,^תסחוף כזאת שברית מעריכים ולוי ארידור אנשי
 לדחות הצליחו לוי־ארידור שאנשי חרות, בוועידת הקולות

אותה.
 אחד מלאה. עתה היא ולוי ארידור בין הברית

 לוי דויד של המוחלטת שתיקתו לכך: הביטויים
 בגלוי יוצא אינו הוא שביתת־הרופאים. בעניין
 אך בתדמיתו, לפגוע שלא כדי ארידור להגנת

 לפגועבאמון שלא כדי ברופאים, תומך אינו גם
שר־האוצר. ובין שבינו

הכוונת עד לוי
 ראש־הממשלה לסגן המתנגדים בחרות, פעילים

 מדובר נגדו. חומר אוספים לוי, דויד ושר־השיכון
 השר, למקורבי כביכול, נתן, שהמישרד באישורי־בניה

לקו־הירוק. מעבר בהתנחלויות ובפעילותו

 אנשינדשרד־החוץ-

חוזרים! ישראלים
המשר הישראלי, מישרד-החוץ אנשי

 במם המיוחדות להקלות זכאים בחדל, תים
מהחל. חוזרים לישראלים הניתנות

 מישרד־החוץ שליחי הדבר: משמעות
 בישראל, דירתם את להשכיר יבולים

 השגרירות, חשבון על בחדל להתגורר
 אחרי לישראל חוזרים שהם פעם ובכל

 עימם להביא יכולים הם תקופת-כהונה
משוח כשהיא ־ דירה של מלאה תכולה

ממם. ררת
 אלפי מאות שווה זה מסוג הטבה

שקלים.

בדיון רצה מודעי
 ביום שהתכנסה הליברלית, המיפלגה נשיאות בישיבת
 מודעי, יצחק השר הנשיאות, יו״ר העלה השבוע, השישי
 במיפלגה. סיעתו של בקיפוחה לדון הצעה

 שלא תבע שריר, אברהם השר מודעי, של יריבו
 מנהיג שוכב עוד כל זה, מסוג נושא בשום לדון

ערש-דווי. על ארליך שימחה המיפלגה

מהרצוג מרוצה הליכוד
 רבה שביעות־רצון הובעה הליכוד בצמרת

 חיים החדש, המדינה נשיא של תיפקודו מדרך
הרצוג. (״ויוויאן״)

 עמדות את להסביר מיטיב הרצוג לכך: העיקרית הסיבה
 שהוא מחו״ל, ולאורחים זרות ממשלות לנציגי הממשלה

עימם. נפגש

ללוריא מרק אלף 75
 אבסל עיתוני דשת בץ בהסדר
 לוריא, רענן הקריקטוריסט ובין שפרינגר

 אלן* 75 לישראלי לשלם הגרמנים חוייבו
מרק.

 לטובתו שפסק הגרמני המישפט בית
 ליבו אומץ את דינו בפסק הילל לוריא של
 בישראל לממשלה המישפטי היועץ של

 פקיד נאור, אריה נגד לצאת היסס לא אשר
 גם זכה אשר בכירה בדרגה ממשלתי
הממשלה. ראש של לתמיכתו

מבן־מאיר הסתייגות
 של ממועמדותו ההסתייגות מתגברת במערך

 הטענה ראש-העירייה. לתפקיד בן־מאיר דב חייב
 לנחול עלול והוא אפסיים, הם שסיכוייו היא

 על מוראלית מהלומה שתנחית מבישה, תבוסה
 לבנסת. הבחירות לקראת המערך,

 שלו, מטה־הבחירות בהרכבת עתה עוסק בן־מאיר
 שהוא היא ממועמדותו ההסתייגות של ואחתהתוצאות

נמוכים. מדרגים עסקנים רק שלו לצוות לגייס מצליח

בחיפה ירוץ כהן
 כהן־אבידוב, מאיר הכנסת, יושב־רא׳ט סגן

 ראשות על להתמודד מעוניין איש־חרות,
 זאת יעשה הוא הליכוד. מטעם חיפה עיריית

 רום, שיעל האפשרות את מחיר בכל למנוע כדי
 לזכות תוכל רום, יוסך חרות, שלח״ב אשתו

בתפקיד.
החיפאי. בסניף רוב לכהן־אבידוב

עברון נגד קובלנה
 קובלנה הגישה גוטן, ענת הזמן״, ״זה תחקירנית

 על עברון, רם התוכנית, מנחה נגד רשמית
 נבדקת התלונה אישיים. עלבונות בה שהטיח
אבנר. ארי רשות-השידור איש על-ידי

 ■ הד׳׳ר בכנסת, סיעת־המערך דובר של אשתו היא גוטן
 רשות־ של הוועד־המנהל חבר פלג, ישראל(״רוליק")

 אנשי את מקפח שעברון טען הוא באחרונה השידור.
בתוכנית. העבודה

בחדר עבודות ער דיונים
 סידרה עכשיו יש ההסתדרותית העובדים חברת במוסדות

 חברות על־ידי המתבצעות עבודות על חשאיים דיונים של
בחו״ל. הסתדרותיות

 תובעים העובדים״ ״חברת ממנהלי כמה
 מותר היכן ברורים קריטריונים שייקבעו
 והיכן עבודות, לבצע ההסתדרותיות לחברות

אסור.

ל,,אגד״ וידאו סרט
 של באורך סירטון־וידאו מפיקה ״אגד״ חברת

שונות. גירסות בשלוש שעה חצי
 זה שסרט מקווה החברה, דובר טלמור, גירעון הרעיון, יוזם

והציבור. הקואופרטיב חברי בעיני החברה תדמית את ישפר

 התאוששות
נכנסת בתיירות

 סימני הנכנסת ענף־התיירות מגלה מאי חודש מאז
 המילחמה. בעיקבות אותו שפקד המשבר אחרי התאוששות,

 במספר בממוצע אחוז 20 של בעליה המדובר
לארץ. הבאים

לארץ כתבי־תיירות
 מצפון וצרכנות נסיעות תיירות, כתבי 400כ-

 את הקרוב נובמבר בחודש יקיימו אמריקה
בארץ. השנתית ועידתם

 יהיה הפתיחה בערב שאורח־הכבוד מקווה מישרד־התיירות
נשיא־המדינה. או ראש־הממשלה

מס־הכנסה
בתובנה מודועניין

 בתוכנה עניין מגלים מם־ההכנסה שילטונות
האינפלציוני. המיסוי לחוק החדשה

 מבעלי־הון למנוע אפשר איך לבדוק מנסים המחלקה בכירי
 שימוש על־ידי מהם המגיעים המיסים תשלום את להקטין

בתוכנה. יעיל

והתנצלות הבהרה
 ז״ל מעוז אלינור על בכתבת־השעד

 י פרטים כמה השתרבבו )2388־ הזה (״העולם
 שלא ליכטנשטיין, דני הנהג, אודות על

 על מצטערת המערכת האמת. את תאמו
אלה. פרטים לגבי הוטעתה כי

 בעל ואינו עבריץ, אינו ליכטנשטיין דני
 היא האמת הרואין. מכירת על תיקים

 עצמית בצריכה הואשם שליכטנשטיין
ועומד. תלוי כך על והתיק בסמים,

 ליכטנשטיין של רשיון-הנהיגה כי נאמר
 הרשיון כי היא האמת שנים. לארבע נשלל
 זו החלטה על אך שנים, לארבע נשלל אמנם
 היטלילה, בוטלה ובעירעור עידעור, הוגש

 מופיע הצער למרבה התאונה. לפני עוד
 ועד השלילה, דבר רק המישטרתי במסוך
 דדטלילה. ביטול בו נרשם לא השבוע
לטעות. גרמה זו עובדה

 אי־הגעימות על מתנצל הזה״ ״העולם
 לו ומאחל ליכטנשטיין, לדני שנגרמה

•טלמה. החלמה
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