
באביזרי־רכב משבר

תיגונןיך
חוזרת: הצעה
הקואליציה דיסד

 שימחה ראש־הממשלה, סגן של מותו אחרי
 בפעם ראש־הממשלה בחוגי עלתה ארליך,
 ולהתמודדהבחירות,אתלהקדיםההצעהנובפת
 מרכיביכלאתשיכלולמאוחדבגוש

 של חששותיהןאתלהרגיעכדיהקואליציה,
הקטנות.המיפלגות

קדישאי. יחיאל ראש־הממשלה, לישכת ראש הוא היוזם

לסרב התכוונו
 מנחם של ביתו מול השבוע שהפגינו המילואים, אנשי
 לשרת לסרב תחילה התכוונו בלבנון, המילחמה נגד בגין

בלבנון.

לצייתנות חתימה
 מחברי תובע מפ״ם של הארצי הקיבוץ

 בילנח״ל,מטעמוהמתגייסיםגרעינים
 מקוםבבללשרתהתחייבותעליחתמו

 המערבית, הגדה זה בכלל — דחם שייקבע
ולבנת• רצועת־־עזה

 עמדתם: את לשנות להחלטתם הסיבות אחת
 בשבועוןושהתפרסםאליהם,שכווןמיכתב
 שלא נקראו הם במיכתב מפ״ם. של ״חותם״
שהתכוונו.כפיקיצוני,בצעדלנקוט

□,במס קשיים
 לפי נקבעו הוועידה, על־ידי שמונו מפ״ם, מועצת חברי 901

 עשוי והדבר ושולליו, המערך תומכי בין 50:50 של מפתח
במיפלגה סיעת־הרוב על להקשות במערך, קשיים לעורר
 במיפלגה. חשובים לתפקידים מאנשיה למנות
היא במפ״ם תומכי־המערך של המגמות אחת

 מפ״ם,שלהמדיניהמזכיראתמתפקידולהדיח
 גרוסמן,חייקהאתבמקומוולמנותיציב,גד

 חברה,לעניינימפ״םשלהמזכירההיוםשהיא
 בהנהגתשוללי־המערךמספראתלמצמםוכך

המיפלגה.

במערך מגשש שפירא
 מקשריו חלק זנח לכנסת בחירתו שמאז שפירא, אברהם ח״כ

 כיוון משגה מיפלגת־העבודה, מאנשי כמה עם ההדוקים
לאחרונה.
 בין שנותקו. הקשרים את לחדש מבקש שפירא
 שאליהן סעודות־ערב, בביתו עורך הוא השאר

מהמערך.אישיםמזמיןהוא

פוטרו שוטרים ארבעה
 לעבודתם באו כאשר שוטרים ארבעה פוטרו השבוע

 את לאלתר למסור נדרשו השוטרים באבו־כביר. בבית־המעצר
 לעבודה. לשוב ולא נשקם, ואת שלהם תעודות־השוטר

 פרשת בעיקבות נעשה הדבר כי נמסר המפוטרים לשוטרים
 למעשים בחשד ושנעצר שהודח רויימי, רפי המפקח

 בבית־המעצר. לא־כשרים
 כי הפרשה, בחקירת מתברר השאר, בין

 עםיחסיםקיימובבית־־המעצרשוטרים
באבו־כביר.במעצרשהוחזקוקוקסינלים

 חוגי־בית עתה מארגנים במפד״ל ליכוד־ותמורה סיעת אנשי
 רפאל. יצחק המתחדשת, הסיעה מנהיג למען

 בירושלים, בינתיים מתמקדת ההתארגנות
 ברשימתריאלימקוםלרפאללהבטיחומטרתה
.11ה־ לכנסת הבחירות לקראת המפד״ל

חשוד שוטר
הירואץ במכירת

 נעצר העליון, בבית־המישפט בכיר פקיד של בנו שהוא שוטר,
 ומכירתו הארצי, מהמטה הירואין קילו חמישה בגניבת כחשוד

לעבריינים.
החשוד. של שמו פירסום את אסר שופט־המעצרים

לוי־ארידור קרע
 שסיום מידע, מפיצים לשר־הבריאות המקורבים חוגים

 ויורם לוי דויד השרים בין עמוק קרע גרם שביתת־הרופאים
השניים. בין הברית ניתוק כדי עד ארידור,

בחוץ נשאר תמיר
 תמיר שמואל את להחזיר נוסף ניסיון נערך לאחרונה
בתנועת־החרות. לפעילות
 ראש־הממשלה, של מוחלט בלאו נתקל הניסיון

בגין. מנחם

במשק שינויים
ההסתדרותי

 במשק ואירגוניים מיבניים שינויים ייערכו שבקרוב יתכן
 ענף הוא יסודי בטיפול שיזכו התחומים אחד ההסתדרותי.

והתיירות. ההארחה
 דרך על ביקורת מותחים העובדים בחברת
ורשת״היפתור״הנסיעותחברתשלהניהול

 גםישלהסתדרות.השייכים״מוריה״,המלונות
״תיעוש״. קונצרן של ניהולו דרך על ביקורת

המאוחד בקיבוץ מאבק
 אנשי ובין המאוחד בקיבוץ

העבודה במיפלגתאחדות־העבודה־לשעבר
צוריעקבהח״םביןהמנהיגותעלקרבמתנהל

ולי!  רוזוליו.דני״חברת־העובדים״,מזכירובין
 עדיין אחדות־העבודה, אנשי בתמיכת מנהנה רבין, יצחק ח״כ
 אף בגלוי מצדד אינו והוא זה, במאבק עמדתו את קבע לא

מהשניים. באחד

עיתונאי ספורטורס
 שתצא עיתונאים, של מישלחת

 הורכבה עיתונאים,שלבחו״ללתחרויות־ספורט
 נסיעתבתל־אביב.העיתונאיםטהרתעל

שונים.מוסדותעל־ידיסובסדההעיתונאים
 רבה התמרמרות קיימת ובחיפה בירושלים עיתונאים בקרב

כך. על

 למשרד מיליון 5
פירסום

 הרופאים ששכרו למישרד-הפירסום
 סכום שילמו הם שביתתם, סיום לקראת

שקלים. מיליון לחמישה המתקרב
 ואיש־יחסי־לפירסומאישייךזהמישרד

וימר. ראובן הציבור,

ולשיווק לייבוא הגדולות מהחברות חלק
 קשה,במשברבאחרונהנמצאותאביזרי־רכב

המכירות. מצימצום כתוצאה
ריו קרטל הקמת על יחליטו בענף שהגדולים יתכן מכי  ל

ואחיד. מוזל במחיר מוצרים

סולקה ,סימנס״
מישראל

 עסקיה את לחסל החליטה השווייצית־גרמנית סימנס חברת
 מרכזיות־טלפון להספקת המיכרז שבוטל אחרי בישראל,
-זכתה. שבו חדשות,

הסודית התאונה
קצינת־המשטרה של

 מדור ראש הראל, חרותה דב־־פקד
 מחוזבמישטרתבענך־התנועההתביעות
 בתאונודדרביםמעורבתהיתהתל־אביב,
 המריברחובשבועייםלפנישאירעה

אשה. נפצעה בתאונה בגיבעתיים.
 הציעהכיטוענתקצינת־המישטרה

 וגםלביודהחולים,הפצועהאתלהסיע
 שלה.האישייםהפרטיםאתלהמסרה

 שמהאתזוכרתהיאאיןהקצינה,לטענת
 אתלשכנעהצליחהוהיאהפצועה״של

 שלאזהבענייןאליהשפנוהעיתונאים
לפרסמו.
 שחומד* נמסר, המישטרה מחוגי
 אם לבדוק כדי לפרקליטות, יועבר החקירה

הקצינה.נגדכתב־אישוםלהגשתמקוםיש
 שתיאלפונה הזה העולם(מערכת

 מעורבתשהיתהבמכוניתשנסעוהנשים,
 עםבהקדםלהתקשרבבקשהבתאונה,

המערכת).

 קבוצת שהפעילו לחצים בעיקבות בוטל המיכרז
 ״תדיראךקונצרןאייזנברג,שאולהמיליארדר

״איי־אי־אל״.האלקטרוניקהומיפעל

נגד נרמן
מישרד־התיירות

 של מועצת־המנהלים יו״ר שהיה נוימן, ניסן הליברלים עסקן
 מישרד־ נגד תביעה הגיש אילת, חוף לפיתוח החברה
לעבודה. בבית־הדין התיירות
 גיורא(״גיגי״) הקבלן של שותפו שהיה מי נוימן,
התיירות.ממישרדגבוהיםפיצוייםתובעפרם,

תשפתית שערוריה
 חברת של טיסת־הצ׳רטר מנוסעי 50

 לישראל השבועשהגיעה״מטרו-אינטרנשונל״,
 בהגיעם מיזוודותיהם את קיבלו לא מניו־יורק,

 לסערהגרםהדברבן־גוריון.לנמל־התעופה
 קיבלווהנוסעיםבנמל־התעופה,

 לקנות כדי לנפש,דולר25מחברת־התעופה
 מילתחת־חרום. לעצמם
ימים. חמישה אחרי מיזוודותיהם את קיבלו הנוסעים

המשקאות מילחמת
הקדים

 ינסו וקריסטל, קולה קוקה קלים, למשקאות בתי״החרושת
 נתור״ את לעצמם ולכבוש לחזור כדי חדשים, במיבצעים לצאת
 האחרונים. בחודשים טמפו חברת לטובת שהפסידו השוק
 הפלסטי לבקבוק מייחסים ״טמפו״ הצלחת את

 חלק משווקת היא שבו ליטרים, שני המכיל
שלה.הקליםמהמשקאות
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