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שמיר:
למילוא, תיק

 לשרון, חקלאות
בקרוב ועידה

 ח״כים, 64 בת ממשלה להרכיב שמיר יצחק יצליח אם
 בהרכבה: הבאים השינוים יחולו

 ואת החקלאות, תיק את יקבל שרון אריאל
 לענייני השרים ועדת יושב־ראש תפקיד

 שר־החקלאות סגן של לצידו שם יעבוד הוא התיישבות.
 הב ואנשיו שרון שמיר. מאנשי דקל, מיכאל

שמיר. לטובת הכר את שהכריעו

 שו״חשוס חסווב בגו־ון
 נתר־אבב שיס החד
 בסב־ רום חשדש■, מס

 בנל וווווזזז ,883 סמבו
 <וו אבנר אור ■תח האת

 דשדחתה־עו81השתתםח
 הארס סעידס וארז!

 על בתנה, נוסנון ףר1ל<
 ביע־ח־ו עוזו המשברס

עואפאת עם נוסחיו ועל
 הוא תיק. יקבל שמיר, של הניצחון אדריכל מילוא, רוני

 יתפטר לא המר זבולון אם שר־החינוך. להיות שואף
 תיק. ללא שר יהיה שמילוא או יחולק שהתיק יתכן
 מלכה, קלוד האחרונה, בשנה שמיר, של הפוליטי עוזרו
 במישרד־החוץ. או ראש־הממשלה בלישכת תפקיד יקבל

 האנרגיה שר יהיה גרופר פסח(״סייפי״)
 שיקבל מודעי, יצחק את יחליף הוא והתשתית.

 יורב אם האוצר, תיק את או החוץ תיק את
 שר־החוץ. יהיה עצמו ארידור

 של הוועידה את בסתיו כבר לקיים יפעלו שמיר אנשי
 הם שנה. לפני מאי בחודש נבחרו שחבריה התנועה
ירך. על שוק לוי דויד את בוועידה להכות רוצים

ממשלה? תורכב לא
 בחיוב המיפלגה תענה אם כי מעריכים במיפלגת־העבודה

 להסכים — ח״כים, כמה על־ידי שהועלתה לתביעה,
 מהליכוד תימנע אחדות־לאומית, ממשלת להקמת

ממשלה. להרכיב האפשרות
 לממשלת בשום־אופן הליכוד יסכים לא זאת הערכה על־פי

 צירוף כי מעריכים בליכוד הסיבה: אחדות־לאומית.
 בני בעיני לגיטימציה לה יעניק לממשלה מיפלגת־העבודה

למנוע. מבקש שהליכוד מצב עדות״המיזרח,

ל1ד ד -1י  י
 השרים לוועדת
ביטחון לענייני

 לסגן להעניק לו הציע שמיר יצחק של מיועציו אחד
 לענייני השרים בוועדת מקום לוי, דויד ראש־הממשלה,

החרות. תנועת בתוך חזית עימו ולגבש ביטחון,

חשבונות חיסול
 על במיוחד רב, זעם שורר לוי דוד של מחנהו אנשי בקרב

 של במועמדותו תמך שכנראה ארידור, יורם שר־האוצר
 ראש־הממשלה. לתפקיד שמיר יצחק
 ארידור עם החשבון את לחסל ינסו ואנשיו לוי

 כי אומרים לוי אנשי בקרב הראשונה. בהזדמנות
 תמורת הכנסת, יו״ר תפקיד הובטח כהן־אבידוב מאיר לח״כ

 קידום הובטח שיטרית מאיר ולח״כ בשמיר, תמיכתו
הקרובה. בתקופה סגן־שר למישרת

 יחסמו הם
שרון את

 לו יבהירו שמיר ביצחק שתמכו השרים כל
 מהשורה תפקיד שרון לאריאל להעניק שאין

הראשונה.
 ארנס, משה שר״הביטחון אנשי גיבשו הזאת החזית את

 אל יותר מאוחר בשלב לחזור יבקש שרון כי החושש
שר־הביטחון. תפקיד

שרון נגד ברמן
 ברמן יצחק ח״כ בראשות הליברלים, קבוצת התארגנות

 אלא לאומי, ליכוד ממשלת להקמת מהרצון נובעת אינה
 בממשלה. לפינה שמיר יצחק את לדחוק מניסיון
 משום לוי, דויד של לניצחונו קיוו ואנשיו ברמן
 אחרי שרון. שמיר־אריאל מהצוות חוששים שהם

 ליכוד, ממשלת רוצים הם ראש־הממשלה, סגן של כישלונו
 שמיר המיועד ראש״הממשלה את לעצור כדי רק

שרון. אריאל תיק והשר־ללא־

ש? קדישאי פרו י
 ראש־הממשלה, של לישכתו לראש יציע שמיר יצחק
 יבקש הנראה ככל אך בתפקידו, להמשיך קדישאי, יחיאל

 מנחם של מזכירו ולהיות ולשוב לפרוש, קדישאי
 ראש־ממשלה. בגין שהיה לפני שהיה כפי בגין,

 שמואלביץ, מתי ראש־הממשלה, מישרד מנכ״ל
 הוא שמואלביץ גם שמיר, יצחק כמו בתפקידו. יישאר

לשעבר. לח״י איש

מעבר
ופליק לתפ״ס

 את להוציא ללקוחותיהם יועצים בבנקים יועצי־השקעות
לתפ״סים(תעודות ולהעבירו ״כבדות״ ממניות גם כספם

- בגין
רוונבאום לרחוב לא

 יחזור לא בגץ מנחם דאש־הממשלה
 רוזנבאום שברחוב לדירתו פרישתו אחרי

בתל־אביב.
 דירה״ לבגץ יתרמו חרות מעשירי במה

בחירתו. לפי בירושלים, או בתל-אביב
ש, לא בגין  להבל הנראה״ בכל ידרו
לש ראש-הממשלה שקיבל כפי לישבה,

רבץ. יצחק עבר,

 קצר). לזמן ולפל״קים(פיקדונות סחירות) פיקדון
 מעטים ימי־מיסחר יהיו החגים בחודש הסיבה:
 שמציעים והאלטרנטיבה בבורסה, יחסית
 תשואות לתת עשוייה ההשקעות יועצי■

מהמניות. יותר גבוהות

 בן־עמי
לזי נגד

 הביע מעריב, של המניות במחצית המחזיק בן־עמי, עובד
 ערב שנכתב עיתונו, של הראשי מהמאמר אי־שביעות־רצון

 לוי. לדויד אהדה וגילה ההתמודדות,
 שמואל מעריב, של הראשי העורך על־ידי נכתב המאמר
שמיר. של בבחירתו רצו לנדאו, אלי וחתנו, בן־עמי שניצר.

ברק? לבני הלפרן
 מערכת־הבחירות מנהל הלפוץ, עדי
 משא־זמתן מנהל להט, שלמה של המודח

 אהרון בבני־ברק, הליכוד מועמד עם
חרות. איש גדינשטיץ,

 שאמד אחרי מתל־אביב, נזרק הלפרן
 כל את להרוג ש״צייד עיתונאי בראיון

 במו לחיות יסכימו הם אם אלא הערבים,
שיחיו.- רוצה שאני

 בבניין ארוכות שעות באחרונה מבלים ולנדאו בן־עמי
העיתון. קו על להשפיע ניסיון תוך מעריב, של המערכת

ירחון
הורביץ לבני

 בעלי הם הורביץ, יגאל הח״כ של בניו הורביץ, ויואב יוני
 ביום לאור שיצא ספורט מבט החדש הספורט ירחון

 הקשר יסתיים בכך אם ברור לא שעבר. השישי
הכתובה. העיתונות עם שלהם

 לגיבשטיין מיצעד
בראשון

 בראשון־לציון הוועד״למעךהחייל יו׳׳ר — גיבשטיין בלה
 גיבשטיין חנניה ראשון־לציון, עיריית ראש של ואשתו

 מיצעד מארגנת — הרביעית) בפעם תפקידו על (המתמודד
בספטמבר. עירה בשכונות שייערך חיל־התותחנים, של

סערה
ץ משה מעריצי בין די

 שייקח ויתומות אלמנת של הזעקה מודעת פרסום אחר
 ירידים על־ידי המנוח לאביהן שנעשה העוול נגד ירקוני

 רבים נזכרו מהכפשתו, שהיתעלמו התקשורת ואמצעי
 ירקוני, של בתו תיארה כיצד דיין משה ממעריצי

 לפני מספר חודשים אלילם, את שוחט אורית העתונאית
פטירתו:
 כחושות ידיים ועצמות, עור כולו חיים... ״נטול
שב שקועה... ובטן  שבשמלתה אשתו, ליד יו

 כמו דיין ליד נראית האסוף ובשערה הלבנה
רחמנייה.״ אחות

ייסגרו
ם? עיתונים כלכליי

 על בקרוב, ייסגרו ותיקים כלכליים יומונים ששני יתכן
 חדש. כלכלי יומון של לאור הוצאתו רקע

 — גורם אותו עומד השלושה כל מאחורי
 שבראשה מפא״י, של לאור ההוצאה חברת
הימלפרב. שבתי עומד


