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1קדמ1י לא הבחירות
 הבחירות, להקדמת יסכים שהליכוד סיכוי כל אין
המקומיות. לרשויות בבחירות ינצח אם גם

 מנחם ראש־הממשלה, של מצבו לכך: העיקרית הסיבה
פומביות. בהופעות לעמוד מסוגל יהיה שלא בגין,

 אל־אנצאר על מידע
לארנס

 אל־ במחנה באחרונה ששירתו חיילי־מילואים, קבוצת
 הם שם. הנעשה על מפורט תזכיר מכינים בלבנון, אנצאר

 ארנס, משה לשר־הביטחון החומר את להגיש מתכוונים
 הדרה. פרטי את הממשלה בישיבת שיעלה ממנו ולדרוש

 לצה״ל הנשקפת הסכנה את מפרטים הם בתזכיר
 כפי במחנה, השבויים החזקת מהמשך ולחייליו

כיום. מוחזקים שהם

 פושטי יהלומנים
רגל

 ברמת-גן ליהלומים הבורסה הנהלת
 17 על לאסור שעבד בשבוע החליטה
 הכניסה את היהלומים בורסת מחברי

 הוכרזו אלה יהלומנים לאולם־המיסחר.
 חיים ביניהם: בפושטי־רגל. לאחרונה
 משה הרבסט, יעקב מלינגר, נתן פיפאנו,

שיינמן. את וסינגן לוי,

בבהן־אורגד תמיכה
 עצומת־ על מחתימים חרות במרכז חברים
 לשנות המציע כהן־אורגד, יגאל בח״ב תמיכה

 שר־האוצר. של הכלכלית המדיניות את
 אלא בתנועה, מבודד כהן־אורגד אין לטענתם,

 במיפלגה דווקא יש זאת לעומת ארידור. יורם
 נגדו העומדים ובראש כהן־אורגד, נגד ביטויים הליברלית

תר. צבי הח״ב הליברלים, העובדים איגוד נציג ניצב

שמיר־שרו! קרע
 תיק־ההתיישבות את לקבל שרון אריאל השר של ניסיונו

 סגן שמיר. יצחק שר־החוץ, ובין בינו חמור קרע ייצור
 הוא התיישבות, בענייני המטפל דקל, מיכאל שר־החקלאות

 פגיעה שרון בדרישת רואה ושר״החוץ שמיר, מאנשי
בו. אישית
 כימעט בידוד פירושו ושמיר שרון בין קרע

בתנועת־החרות. שרון של מוחלט

 דומה לוועידה לצאת שעמד צעיר וגם ישראלי־פלסטיני,
 חברי־רק״ח, ערבים נעצרים אין זאת לעומת בוושינגטון.
זה. מסוג בוועידות המשתתפים

ר1ת־השיד1דרש עדה1
 ועדה להרכיב הצעה הועלתה בתנועת־החרות

 של המוסדות בהרכב שתטפל מיוחדת
.1984 בהתחלת שייבחרו רשות־השידור,

 ארידור ויורם לוי דוד השרים יכהנו שבוועדה מוצע
 קליינר. ומיכאל רייסר מיכה מילוא, רוני וחברי־הכנסת

 המר, זבולון שר־החינון־־והתרבות, גם ביקש במקביל,
 לו יכינו עוזריו כי רשות־השידור, חוק על הממונה

 המוסדות. בחירת לקראת מועמדים
 להרכב רבה חשיבות מייחסים ובמפד״ל בליכוד
 של הסיקור אופן את שיקבע החדש,

.11דד לכנסת מערכת־הבחירות

בג״ץנגדלע״ם?
 כדי לבג״ץ לפנות עשויים לע״ם בתנועת חברים
 וחרות. לע׳־-ס בין ההסכם אישור את למנוע

 ח״כי ארבעת של מקומותיהם משוריינים ההסכם, על־פי
.11 ה־ בכנסת הנוכחיים לע״ם

רבץ נגד מפ״ם
 בכל יתנגדו במיפלגת־העבודה רבין יצחק אנשי
 להשתתף לה ינתן כי מפ״ם, לבקשת תוקף

 המערך מועמד של זהותו על בהכרעה
לראשות־הממשלה.

 יש רון, אימרי הח״ב עומד שבראשו אורנים״, ״חוג מלבד
 בעניין רבץ. יצחק של למועמדותו כללית התנגדות במפ״ם

 מזכירי ובין הוותיקה ההנהגה בין השקפות זהות יש זה
מפ״ם.

הליבה־ ליבזד שוב:1
 יצחק השר הליברלית, המיפלגה נשיא בין

 מתנהלות חירות מראשי כמה ובין מודעי,
הליכוד. לליכוד האפשרות על שיחות בחשאי

 להשיג יוכל הוא הליכוד ליכוד במיסגרת כי סבור מודעי
שר־החוץ. או שר־האוצר תפקיד את לעצמו

 בתקנון שינוי
הליברלים

 הגיעו הליברלית במיפלגה הסיעות ראשי
 המיפלגה, תקנון לשינוי עקרונית להסכמה

בסיעות. והכרה
 גם תיפתר במיפלגה, השונות הסיעות בין ההסדר במיסגרת

 המיפלגה, של והח״כים השרים מן שמונה של הבעייה
 כדי המיפלגה מרכז מחברי £60׳ של לאישור הזקוקים
 סבידור, מנחם הם: השמונה נוספת. בפעם לכנסת להיבחר

 שרה נסים, משה פת, גירעון שריר, אברהם מודעי, יצחק
ברמן. ויצחק גרופר פסח דורון,

 גינקולוגים
באונס מסתבכים

 שבו אחד ממיקרה יותר אירע לאחרונה
 כאשר בפלילים, ידוע־שם גינקולוג הסתבך
 הרופא על-ידי נאנסה כי התלוננה לקוחה
__________________הבדיקה. בשעת

לסירוטה אישור אץ
 התמנתה בתל־אביב, בבית־המישפט שעברה שמועה על־פי

 למישרת המחוז מפרקליטות סירוטה שרה עורכת־הדין
מחוזית. שופטת

 מדי, מוקדמת היתה השמועה כי התברר
רשמית. אושר טרם והמינוי

המיזמן נגד ודפים
 עצומה, על חתמו כבר דרכים 30מ־ יותר

 של הנוכחיים המנהלים להחלפת הקוראת
מיזנודהכנסת.

הזמן״ ל״זה אורגד
 אריה יצטרף שלפיו הסדר מסתמן בטלוויזיה

 הזמן׳׳. ״זה התוכנית בהנחיית עברון לרם אורגד
לסירוגין. ינחו השניים

ר- ל שקל 50דו
האמריק הדולר מחיר יגיע בשבועתבא

שקל. 50ל־ אי
 ,10 פי הדולר מחיר עלה ,1980 יוני מאז

.100 פי — 1974 אוקטובר ומאז

 התנצלות דורש
מהטלוויזיה

 מהטלוויזיה תובע ינאי דויד החיפאי האדריכל
 על אירועים״ יומן — ב״השבוע התנצלות

 על שבועות שלושה לפני ששודרה כתבה
ניתוח־לב. משוקם הוד, בצלאל
 שעבודתו הוד האדריכל מדברי השתמע בתוכנית

 ינאי, של ששמו בעוד מיפעל־חייו, היה בחיפה בבית־הלוחם
כלל. הוזכר לא הבניין, מתכנן

 לעבודה בתי־דין
לעליון יוכפפו

 תבקש בקרוב, שתוגש חדשה, הצעת־חוק
 לעבודה הארצי בית-הדין את להכפיף

העליון. לבית־המישפט
 החלטות על לערער יהיה שאפשר מעוניינים החוק מגישי

לעבודה. בית־הדין

דולרית ריבית מניעת
 החלטתו על ביקורת נמתחת כלכליים בחוגים

 בסחורות מיסחר למנוע ישראל״ ״בנק של
שונים. כלכליים מגופים עתידיות

 מהבנקים למנוע מהרצון נבעה ישראל בנק של החלטתו
 בחשבונות קצר לזמן הפקדות על דולרית ריבית לשלם
 את נימק הממלכתי הבנק אך גדולים. לקוחות של פת״ם

 כי ציין ואף לעניין, שייכים בנימוקיסשאינם החלטתו
בלבד. טכני" ב״תיקון מדובר

 ישראל, בנק של הכיזוב מערכת על להתרעמות מעבר
 ההחלטה מן שכתוצאה כך על כלכליים חוגים מתרעמים

 בטובין מיסחר שעיקרעיסוקם גופים בהכרח ייפגעו
 כוונת היתה לא שזאת למרות בשוקי־העולם, (קומודיטיס)

ישראל. בנק

 פעילותה תגביר ״בזר״
בבורסה

•״יו

 מעצרים-למניעת
בחעידזת הנפער■

 של הופעה כל למנוע השילטונות עם וגמור מנוי
 בינלאומיות בוועידות מישראל לאומיים ערבים
 גופים או אנשי־אש׳׳ף גם מופיעים שבהן

כלשהם. פלסטיניים
 שהוזמנו ״בני־הכפר״, של למעצרם הרקע זהו

בינלאומיות. לוועידות
 פעילי־שלום עם יחד שהשתתפו צעירים נעצרו השאר בין

שלום למעו בינלאומיות בוועידות יהודים

לאייבי עזר אלבין
 אייזנברג, שאול איש אלבין, מיכאל(״מיקי״) המיליונר

 לעזור כדי נתן, אייבי של לרשותו גדול סכום־כסף העמיד
 בתמורה לאלבין נתן שלא טוען אייבי מעמד. להחזיק לו

באוניית־השידור. כלשהן זכויות
 הישנה אונייתו תחזיק לא אייבי, לדברי

 האחרון בשבוע נוסף. חורף במשך מעמד
 נמנע וכך מועד, בעוד שתוקן חור, בה התגלה

אסון.
 לעשות לאייבי כדאי לא גם המעורפל, החוקי המצב בגלל
 תחנת־שידור, בה ולהתקין אחרת אוניה ולרכוש מאמץ

דולר. כמיליון של בהוצאה

 פעילותו יגביר ההסתדרותי ״כור״ קונצרן
 בקונצרן שותף הקונצרן תל־אביב. של בבורסה

 ״אגן״, הכימיה במיפעל ״טבע״, התרופות
•׳ ינפיק שבקרוב ״אליאנס,״ הצמיגים ובמיפעל

 בבורסה. מניות
נוספות. הנפקות מתכננת כור הנהלת

הליברלים על ספר
 המיפלגה על ספר כותב אבנרי אריה העיתונאי
 מרכיביה בין הכוחות מאבקי ועל הליברלית

השונים.
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