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הליכוד מידסד

 אינה הממשלה זה: הוא הליכוד עתה נתון שבתוכו המילכוד
 מחשש חריפים. כלכליים צעדים על להכריז יכולה

 הליכוד של מעמדו על כאלה צעדים של להשפעתם
 יוקדמו. אם לכנסת, ובבחירות המוניציפאליות, בבחירות
 — חריפים צעדים על יוחלט לא שאם סבורים, בליכוד

 של והכלכלי המדיני במעמדה קשה לפגיעה הדבר יביא
ישראל.

 ישמור אם זה: יהיה הנראה, ככל הפיתרון,
 יהיה המוניציפאליות, בבחירות כוחו על הליכוד

 שמייד לכנכת, מוקדמות לבחירות היוזם הוא
החריפים. הכלכליים הצעדים יינקט אחריהן

 הפתזחים התיקים
אברחצירא של

 שני מצויים המרכז מחוז בפרקליטות
 ח״ב במייטפחת הקיטורים בלבד, תיקים

אבו־חצירא.
 על המישטרה, בחשדות עוסק אחד תיק

 אהרון שהעביר לירות, מיליון חצי של פכום
 שר־הדתות היותו בתוקף אבו־חצידא

 לקום אמור שהיה הרבני, לבית־המידרש
ברמלה. בקריית־ההינוך

 מידע על־פי חושדת, המישטרה
 אבו־ יהיאל החיש של שאחיו שבידיה,
 לבני־מישפחתו אלה כספים העביר חצירא,

שנועדו לרמלה, הקרובים הישובים באחד  ו
פרטיות. למטרות
 שהעביר בכספים קשור השני התיק

 עמרם עורך־הדין הכללי. האפוטרופוס
 של שבניהולו לכולל תפקידו, בתוקף בלום.

 עשו המישט־ה, השד לפי הדדב. אחי
ש אבו־חצירא האחים  בכספים שימו

לכך. יועדו שלא לצרכים

למישרד־האוצר? עזר
 לוי, דויד סגן־ראש־הממשלה, של יועץ־לשעבר

 יורם שר־האוצר, יתפטר שאם שמועה מפיץ
 במקומו יבוא כשר־האוצר, מתפקידו ארידור,

וייצמן. עזר שר־הביטחון־לשעבר,
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, הסכים כבר זאת, שמועה על־פי

בתנועת־החרות. וייקלט יחזור שווייצמן לכם

לעיקור חוק
היוקר תוספת

 שאם'לא היא במישרד־האוצר ההצעות אחת
 יועבר ההסתדרות, מצד בגיבוי הממשלה תזכה

תוספת־היוקר. לעיקור חוק בכנסת
 בפגרת כבר כזה חוק להעביר אפשר כי סבורים. באוצר

 ציבורית התנגדות לארגן תצליח לא ההסתדרות וכי הכנסת,
החוק. קבלת את למנוע כדי ממש של

בחעדי־שבדים תסיסה
 על תרעומת יש גדולים במקומות־עבודה בוועדי־עובדים

 הכלכליים הצעדים בעניין ההסתדרות של הפושרת עמדתה
הממשלה. של החדשים

 לתחום מעבר בהרבה הפעם חורגת התרעומת
 מוקד את בעבר שהיוו הגדורים, הוועדים 13 של

ההסתדרות. הנהגת נגד ההתמרדות

במיפלגות דאגה
 הגדולות המיפלגות שתי של הבחירות במטות

מז רבה דאגה יש — והמערד הליכוד —

ארנס של אחיו  לקראת במהירות המתפשטת החדשה, התופעה
 יותר המקומיות: לרשויות הקרובות הבחירות

 בראש להתמודד נוטים מועמדים ויותר
 במיפלגות הקשורות עצמאיות, רשימות
 לחלוטין. איתן מזוהות אינן אך הגדולות,

 בבאר־שבע, נאווי ואליהו בירושלים קולק טדי אלה: בין
 לין אמנון את גם מזכירים אך הזאת. התופעה חלוצי שהיו

 (ליכוד) רום יעל בחיפה, רשימה להקים העשוי (מערך),
 צילקר צבי ברמת־גן, (מעדר) בן־יהודה נפתלי העיר, באותה
 נבו יוסף בנתניה, (מערך) קליגלר ראובן באשדוד, (ליכוד)
בהרצליה. (מערך)

 בן־מאיר בין מגעים
ואס־חצירא

 תמ״י מנהיג של החלוט פסק־דינו פירסום אחרי
 ובין בינו המגעים התחדשו אבו־חצירא, אהרון
המפד״ל. צעירי

 סגן־שר־החוץ, בחשאי המגעים את מנהל הצעירים מצד
 העשוייה חזית־בחירות להקים המגמה: בן־מאיר. יהודה
 לרשויות ממערכות־הבחירות בכמה כבר כוחה את לנסות

המקומיות.

בקשיים? ,,כור
 נתון ״כור״, ההסתדרות, של התעשייה קונצרן

בקשיים.
 שלא עלולים הקונצרן של הגדולים מהמיפעלים כמה

 הכספים לשנת והרווחים ההתפתחות בתחזיות לעמוד
העובדים. חברת בצמרת רבה דאגה מעורר והדבר ,83/84

ר1אריד על תרעומת
ש בהסתדרות  שר־האוצר, על רבה תרעומת י

 שביתת־הרופאים שבעניין אחרי ארידור, יורם
בין מישרד-האוצר בין שיתוף־פעולה היה  ו

ההסתדרות.
 בהסתדרות, חוגים לטענת מישרד־האוצר, התרעומת: סיבת
 לאומי בנק הגדולים. הבנקים שני בין במאבק עמדה נוקט
 מניות של שעיסקת־הרכישה בעוד הפועלים. ובנק

 מתגלעים בעיות, ללא אושרה טבע קונצרן־התרופות
 על־ידי לישראל החברה של הרכישה באישור קשיים
 קשורה טבע את הרוכשת, דנות, קבוצת כלל. קונצרן
 המניות מחזיק הוא הפועלים בנק ואילו לאומי בבנק

בכלל. העיקרי

ו״כלל״ קזפמן יחסי
 בתנועת־החרות, מילחמת־הסיעות במיסגרת

 קופמן, חיים סגן־שר־האוצר, נגד טענות יועלו
 תרמו קונצרן־הענק,.בלל״ עם שקשריו כך עד

ש במיסגרתה אשר העיסקה שתאושר לכך  ירכו
 לישראל.״ ״החברה את ״כללי׳ קונצרן

 עסקי־ את העביר הוא לתפקידו, קופמן מונה כאשר
 כלל. קונצרן של לניהולו שלו הצעצועים

 העיסקה, באישור מלהתערב קופמן נמנע הנראה ככל
העדין. מצבו בגלל

 של בנז נהרג
פזגל מכס

 הדמויות אחת שהיה סרגל, מכם יטל בנו
 נהרג הירושלמית, בבוהמה המרכזיות

 על כשרכב באנגליה, בתאונת־דרכים
.15 בן היה הוא קטנוע.

 בהומור מפורסם שהיה לחייי איש פוגל,
 ואשתו שנים, כמה לפני מת שלו, הצברי
לבריטניה. עברה

 מייעץ גנדי
לדרום־אמריקאים

 ראש־הממשלה יועץ שהיה מי זאבי, רחבעם האלוף(מיל׳)
און מנהל וכיום טרור לענייני  מכבר לא ביקר הארץ, מוסי

 תה״ל. מטעם בשליחות כביכול בדרום־אמריקה.
 לאחת לייעץ המסע: של האמיתית המטרה

 הלאטינית באמריקה הימניות הממשלות
 כוחות של הגרילה פעולות נגד הפעולה באירגון
השמאל.

אנצאר עצירי לשיחרור
 ריציארד למישפטים, האמריקאי הפרופסור

 לחץ מארגן שר־הביטחון, של אחיו ארנס,
 במחנה העצירים לשיחרור בינלאומי

בדרום־לבנון. אל־אנצאר,
 עם להיפגש כדי לגרמניה במיוחד נסע ארנס־האח

 בגלל מישראל גורש שכמעט פאולי, גינתר חבר־הפרלמנט
 ביניהם הסכימו השניים העצירים. שיחרור למען פעילותו

 שיעיים כפרים לשיקום וכן זה, בעניין במשותף לפעול
הישראלי. הכיבוש על־ידי שנפגעו בדרום־לבנון

 הנסיעות סוכנויות
להפסיד עלולות

 הישראלים של העצום הזרם למרות
 (צירטר), בטיסות״שבר לחו״ל הנוסעים

 הגדולות הנסיעות בסוכנויות חשש קייב
בהפסד. תסתיים העונה כי

 על עובדות הגדולות הסוכנויות
ת הן ביותר. נמוכים שודי־רווה  רוכשו

 אותו ומוכרות *240ב־ במטוס מושב
ש כאשר ,8340 עד 330 של בסכום  להן י

 הסיבה ביותר. גבוהות הוצאורדמישרד
 בין העזה התחרות המחירים: להורדת

המישרדיב.

הפגנה? אירגן הנגבי
 צחי נגד נה שרות־המדי לנציבות תלונה שתוגש יתכן

 קורפו. חיים שר־התחבורה. של יועצו הנגבי,
תו ליד שנערכה בהפגנה נראה הנגבי  של בי

 אש״ף ליציאת שנה לציון ראש־הממשלה,
 הוא כי הטענה תועלה ובתלונה מביירות,
ההפגנה. באירגון השתתף

שלין
לרמת־השרון?

 המערד מטעם המקומית ראש־המועצה מקורבי
 אבנר כי חוששים שרמן, מנחם ברמת־השרון,

ציג שליו  המערך מטעם מועמדותו את י
המועצה. לראשות

 ולאמנות. לתרבות המועצה כיו״ר היום מכהן שליו
 היה הוא לפני־כן במישרד־החינוך. האגף־לתרבות וכראש

 הקודם לתפקידו מונה שליו צה״ל. של הראשי קצין־החינוך
 העומד גור, מרדכי(״מוטה״) לשעבר, הרמטכ״ל על־ידי

המערך. של המוניציפאליות הבחירות מטה בראש כיום

 בחברת מתח
.,חלמיש״

 בדיקת את סיים תל־אביב עיריית מבקר
 מנוהלים חריגה בעניין אליו שהופנו התלונות

 ולזכאים, לנזקקים דירות למסירת תקינים
 ״חלמיש.״ עירונית הממשלתית השיקום בחברת

 מועצת־המנהלים. יושב־ראש לידי הועבר דו״ח־החקירה
 את העביר אשר ראש־העיר, ממלא־מקום גריפל, יגאל

לבדיקה. התלונה
 סמנכייל של עתידו מה יוחלט הדו״ח בעיקבות

 ״י נתן שהוא נטען שנגדו רודין, עמום החברה,
 מישטרה, לקציני לתקנון, בניגוד דירות,

 זכאים חשבון על ולאח״מים, לשוטרים
חסרי־דיור.

לארץ ״סימנס״ נציג
 במיכרז לזכות שניסתה ״סימנס", חברת של בכיר נציג

 לישראל. בקרוב יבוא לישראל, טלפון מרכזיות להספקת
 והחברה מישרד־התיקשורת בין העיסקה

 בזמנו הודיעה זה ובעיקבות סוכלה, השווייצית
 השר עם קשריה את מנתקת שהיא החברה
ציפורי. מרדכי
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