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 תוותר חרות

מישרד־האוצר? על
 שהתנועה לכך הקוראים הקולות מתרבים בתנועת־החרות

 אלה לקולות המקור הנראה, ככל מישרד־האוצר. על תוותר
 ארנס. משה שר־הביטחוו, בחוגי הוא

 למיפלגה מישרד־האוצר את למסור היא ההצעה
 ממשלת־ליכוד־לאדמי להקים או הליברלית,

 את ולמסור המקומיות, לרשויות הבחירות אחרי
המערך. מטעב לשר האוצר מישרה

המפד״ל צעירי
המערך? עם

 שתמ״י היא הפוליטית במערכת הרווחות ההערכות אחת
 צעירי שגם כך על מהממשלה לפרוש רצונה את מבססת

 בן־מאיר, יהודה וסגן־השר המר זבולון השר המפד״ל,
 להקמת להביא תמ״י תבקש אם זה, למהלך יצטרפו
 ממשלת של להפלתה ויגרמו המערך, בראשות ממשלה
, , הליכוד.
 הליבה על שיחות מנהלים ותמ״י המפד׳ל צעירי

 ועשויים המוניציפאליות, לבחירות משותפת
 התוצאות סמך על הבאים צעדיהם על להחליט
אלה. בבחירות שישיגו

 ירגיע בגין
אגטי־גרמגים

 ייאלץ בגץ, מנחם ראש־־הממשלה,
 פעילים מקבוצת ולבקש אישית להתערב
 הקרוב בביקורו יחבלו שלא בתנועה
 הלמוט גרמניה, קאנצלר של בייטראל

קוהל.
 ב״מצודת־זאב״ נפוצה באחרונה

 ישראל בין ליחסים שהמתנגדים שמועה,
 להסתיים לביקור יתנו לא וגרמניה

בכי־טוב.

לחרות? - סדן
 סדן, עזרא הפרופסור מישרד־האוצר, מנכ״ל
הפוליטיים. לחיים כניסה שוקל

 וככל ימניות, חברתיות השקפות ובעל מדיני נץ הוא סדן
החרות. לתנועת יצטרף הנראה

יפרוש? בורג
 בורג, יוסף הדד הפנים, שר החליט הנראה ככל

.1984 בהתחלת הפוליטיים החיים מן לפרוש
 מתאים יורש לו יימצא שלא הוא בורג של העיקרי החשש
שבמפד״ל. למיפנה בסיעת

איים לא המר
 הפעם איים לא המר זבולון שר־החינוך־והתרבות

 שהוצעו הקיצוצים על־רקע מהממשלה, בהתפטרות
החינוך. בתקציב
 בהרבה, קטנים קיצוצים הוצעו שבהן הקודמות, בפעמים

 פעם. בכל בהתפטרות המר איים
 חושש הוא הפעם: המר של לשתיקתו הסיבה

המפד״ל, איש הוא גם בורג, יוסח ששר־הפנים,

 את לממש הפעם לו ויניח לצידו, יתייצב לא
ולהתפטר. האיום

מיליארד 18
 עתה מסתכמים הבנקים של הנזילות גרעונות

 10 של בסכום ולא שקלים, מיליארדי 18ב־
 כפי מיליארד, 14 או מיליארד 12 מיליארד,
עתה. עד שפורסם

 לא עדיין הדולרים רוכשי ציבור לכך: העיקרית הסיבה
הקטן. הפיחות אחרי גם אותם מכר

 נית1המ הרעלה
מזורז בקצב

 הקמת סוד את גילה הזה״ ש״העולם אחרי
 ״תמם״ במיפעל הבריליום לעיבוד המיתקן
בנייתו. הוחשה ביהוד,

 הרבות, הסכנות על גילה תמ״ם מיפעל של ועד־העובדים
 במרכז אזרחים מיליוני של בבריאותם לפגוע העלולות
 החליטו מכך כתוצאה המיפעל. מהפעלת כתוצאה המדינה

 העבודות את לזרז התוכנית יוזמי האחרונים בשבועות
 כמה עד להקים היא הפרוייקט מנהלי של הכוונה במקום.
 של התארגנות כל להקדים ובכך המיתקן, את מהר שאפשר

 המיפעל. שבסביבת התושבים
 בסוף כבר להפעילו עלולים המיפעל מתכנני

הבאה. השנה בתחילת או זו שנה

 ירוץ נאחי
המערך? עםמט

 של המוניציפליות הבחירות מטה יושב־ראש
 מאמצים עושה גור, מרדכי(״מוטה״) המערך,

 לראשות במירוץ המערך השתתפות את למנוע
באר־שבע. עיריית

 ראש״העירייה נאווי, אליהו יסכים כזה שבמצב מקווה הוא
 עם כמזוהה להתייצב עצמאית רשימה וראש הנוכחי

 בירושלים. קולק טדי של הדגם על״פי המערך,
 המעונייז סבג, אורי מבאר־שבע, העבודה ח״ב

 בל עושה ראש־העירייה, מישרת על להתמודד
התוכנית. את לסכל מאמץ

התנאי
ברקוביץ של

האמ שהכדורסלן לכך הסיבות אחת
 לעונה הוחתם לא צימרמן ג׳ק ריקאי
 התנאי היה זח תל־אביב: במכבי נוספת

 שלא שאיים ברקוביץ, מיקי הבדרוסלן של
צימרמן. יוחתם אם שלו, החוזה את לחדש

 המישטרה
בבאר־שבע תחקור

 הסתבכותו פרשת את לחקור עשוייה המישטרה
ירחי. סעד הבאר־שבעי הקבלן של הכספית

 עורכי־הדין בשני אם כי נו, קשור אינו לחקירה הרקע
 מקרקעי ומינהל ירחי בין ההסכם בחתימת מעורבים שהיו

 נשמ״י* בפרוייקט־בנייה זכה הוא ושבעיקבותיו ישראל,
, עומר.

 ירחי, של יועצו דיג״;, נחמן עורך־הדין השניים,
 של הדרום איזור מנהל כיום ?!רון, אפרים ועורך״הדין

 בבאר־שבע. תנועת־החרות מועצת־סניף חברי הם המינהל,
 מישפטי כיועץ קרון שימש החוזה חתימת בעת

 פרש הוא החתימה אחרי מיד המינהל. של
 דוברת. של למישרדו כשותף והצטרך מתפקידו

 ושב הפרטיים מעיסוקיו פרש אחר־כך קצר זמן
מובהק. פוליטי במינוי למינהל

מרק״ח יודח רופא
 מהכפר רופא גיבאלי, אחמד עבד־אל־רחים

 שעבר בשבוע שנעצר במשולש, טייבה
 חבר הוא לנרקומנים, סמים במכירת והואשם

 השכלתו את בטייבה. רק״ח בסניף ותיק
 באמצעות בברית־המועצות, רכש הרפואית

רק״ח.
 ג׳באלי ד״ר של חברותו הושעתה מעצרו בעיקבות
 בטייבה הסניף בכוונת כי ונראה הקומוניסטית, במיפלגה

לצמיתות. להדיחו

סערה
הארצי בקיבוץ

 לרכוש שער־העמקים קיבוץ החלטת
 ציבעוניים טלוויזיה מכשירי- 200 לחבריו

 בקיבוץ לסערה גרמה ״סאבא״ מדגם
 מורכבים ממיפעליו שבאחד הארצי,

״סילורדד. חברת של הטלוויזיה מכשירי

יעזף? התנשף
 תל־אביב עיריית מועצת חבר צבי, דויד של סיכויו אפסו

 חלמיש, של מועצת־המנהלים וחבר חרות מטעם
 הדיור לשיקום עירונית הממשלתית חברת־השיקום

המועמדים. ברשימת נוספת פעם להופיע בתל־אביב,
 בסניפים חזקה מתמיכה הנהנה צבי,

 את גס להרגיז הצליח התל־אביביים,
 ממלא-מקומו את וגם להט שלמה ראש-העירייה

 בתזכיר שחשף אחרי גריפל, יגאל מחרות,
 לאנשים הנוהלים על־פי שלא דירות מתן מפורט
לבך. זכאים או נזקקים שאינם

לדין שרך־דין
 עורך־הדין של בעניינו החקירה חומר

 כספי בנטילת שנחשד שרון, דן התל־אביבי
 ככונס־נכסים, מעמדו את מנצל כשהוא לקוח

 לפרקליטות. מהמישטרה הועבר
כתב־אישום. נגדו יוגש בקרוב

יפרוש בנקאי שד
 לסיים עומד הגמלים הבנקים באחד בכיר מנהל

ולפרוש. תפקידו את בקרוב

בספק מירזא מינוי
 אגף כיושב־ראש מילוא רוני ח״כ של מינויו כי יתכן

 של הקרובה בישיבה יאושר לא תנועת־החרות של ההסברה
התנועה, מזכירות

 פועל ארידור, יורם המזכירות, יושב-ראש
למינוי. רוב להשגת אישית

בספק עקנין מינוי
 ״מינהל מנהל לתפקיד עקנין יעקב של מינויו

בספק. מוטל מקרקעי־ישראל״
 לחצים מופעלים גרופר, פסח החדש, שר־החקלאות על

 ליפקה, משה עורך־הדין את לתפקיד למנות כבדים
 מרכז חבר הוא עקנין בעוד הנוכחי. סגן־המנהל

 הליברלים, מרכז חבר הוא ליפקה תנועת־החרות,
 אריאל על־ידי ממנו והודח בתפקיד, בעבר שימש עקנין
 עקנין, עסק אחר־כך כשר־החקלאות. כיהן כשזה שרון,

הכבושים. בשטחים קרקעות ברכישת אחרים, עם בשותפות


