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מתנגדים לקבל
מישרד־האוצר
איגוד העובדים הליברלים מתנגד בכל תוקף
לכך שהמיפלגה הליברלית תקבל לידיה את תיק
האוצר ,במיסגרת החלוקה־מחדש של מישדדי
הממשלה.

תנ אנןי ך
שר1ן חושש מארנס
הפומבי שנותן השר אריאל שרון להתקפותיו על
שר־הביטחון ,משה ארנס ,נועד למנוע פירסום מידע על
מחדלי שרון כשר־הביטחון בתקופה שקדמה למילחמה
בלבנון.

שרון מקווה שהגורמים ,שרצו לפרסם חומר
נגדו ,ייאלצו לגנזו לתקופת־מה.

ארידור נחלש
שר־האוצר ,יורם ארידור ,יהיה המפסיד העיקרי
מן ההתמודדות על תפקיד ראש־הממשלה
בתנועת־החרות .בהתמודדות התברר ,שכמעט
כל הצירים שנחשבו כאנשיו של ארידור תמכו
בגלוי במועמדותו של דויד לוי ,וארידור נותר
חפר כוח עצמאי משלו במרכז תנועת־החרות.
בחרות רווחת ההערכה ,שאם ייאלץ ארידור להתפטר
מראשות מישרד־האוצר ,יהיה עליו להתפטר גם מתפקידו
כיו״ר המזכירות.

ברית לני־ארנס
אחד הח״כיס של חרות ,המקורב לשר־הביטחון
משה ארנם ולפגן־ראש־הממשלה דויד לוי,
מבקש ליצור חזית ביניהם ,כדי להבטיח
שלקראת הבחירות לכנסת ה־ 11יעמוד אחד
מהם — ולא יצחק שמיר — בראש הליכוד.

דאגה לשלום בניו

למדות ההודעות הרשמיות המרגיעות,
מגלים מקורביו של דאש־הממשלד ,מנחם
בגץ ,דאגה רבה לבריאותו__________ .

פגישה חשאית
עם הרבי מגור
אחד מראשי תנועת־החרות נפגש השבוע
בחשאי עם הרבי מגור ,השולט באחת הסיעות
של אגודת־ישראל.
הרבי מגור תומך בעמדות המדיניות של תנועת־החרות.
הפגישה נועדה לשכנע אותו להפעיל את השפעתו כדי
שאגודת־ישראל לא תערים קשיים על כינון הממשלה,
בראשות הליכוד.

טדי מקפיא
את מערכת הבחירות
מטה־הבחירות של ראש עיריית ירושלים ,טדי
קולק ,הודיע השבוע למישרד יחסי־הציבור,
שהוא קשור עימו ,על הקפאת הפעילויות
הקשורות בתעמולת־הבחירות לעיריית
ירושלים.
לפי הערכתו של קולק ,לא יתקיימו הבחירות
המוניציפליות במועדן.

בו־מאיר  -דליכ 1ד?
במפד״ל יש רוגז רב על סגן־שר־החוץ ,יהודה בן־מאיר.
לרוגז שותפים גם אנשי סיעת הצעירים שבן־מאיר נמנה
עימה.

בן־מאיר חותר להקמת חזית בין הליכוד למפד״ל
לקראת הבחירות לכנסת ה־ ,11ובסיעתו סבורים
שאם לא יצליח בכך ,הוא יבקש להקים חטיבה
משלו במיסגרת הליכוד.
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לטענת עסקני האיגוד ,אפשר יהיה לתבוע את התיק הזה
רק אחרי הבחירות לכנסת ,ולא עתה ,כאשר דרישה כזאת
תכניס את המיפלגה הליברלית לסבך בעיות שהיא לא
תוכל להתמודד עימו.

ראשי הסניפים
למען נבוז
במיפלגת העבודה נוצרה חזית חדשה של ראשי
הסניפים הגדולים למען בחירתו של יצחק נבון
כמועמד המיפלגה לראשות הממשלה.
עוזי ברעם ,העומד בראש סניף ירושלים ,הצליח לרתום
למערכה זאת גם את אליהו שפייזר ,העומד בראש סניף
תל־אביב ,שנמנה לאחרונה עם תומכי יצחק רבין במיפלגה.

הורביץ יוציא
עיחוו פוליטי
הח״ב ואיש־העסקים ייגאל הורביץ שוקל הוצאת
עיתון פוליטי ,בעיקבות עיתון־הספורט החדש,
שהוא עומד מאחריו.

בתקופה האחרונה נגרמו לכמה חברות נזקים
חמורים כתוצאה ממחדלים בתחום הייעוץ
המישפטי ,וכדוגמה בולטת מוזכרת פרשת
המכירה של מניות ״טבע״ לקבוצת ״דנות״,
למרות מאמציו של קונצרן ״כור״ למנוע את
העיסקה.

תובעים הכסף מנהרי
גיזברות המיפלגה הליברלית שבליכוד החליטה
להגיש תביעה פלילית נגד יו״ר התאחדות
הסוחרים בתל־אביב ,אם לא יחזיר למיפלגה
סכום של עשרות אלפי דולרים.
לפי טענת הליברלים ,מכר נהרי דירה ברחוב הרצל ,שהיתה
שייכת למיפלגה ,ולא העביר את הכסף ,אלא שהוא שומר
אותו בחשבון־בנק המשמש רשימה עצמאית שהקים
בבחירות למועצת עיריית תל־אביב.

ברנס והשופט
העליון

לפני שבוע נדהמו נוסעיה של יאכטת*
החופים ,המשייטת בחופי אילת ,לראות
•שני אורחים שעמדו ושוחחו במשך כל
הנסיעה :עמום ברנם ,החנון המפורסם,
והשופט העליץ לשעבד ,חיים כהן.
השניים מצאו את עצמם במיקרה
באותו בית־המלץ באילת ,השופט לרגל
כינוס מישפטנים ,וברנס לצורך ערב*
ראיונות בעיר .אחרי שיחה קצרה החליטו
השניים לבלות את היום יחדיו ביאכטה.

עדיין לא ברור אם יהיה זה שבועון או ירחון.

בעיות לבנקים
בצמרת מישרד־האוצר ובמערכת*
הבנקאית שוררת דאגה רבה .בעיקבות
ההפסדים הכבדים שנגרמו למערכת
הבנקאית .כל הבנקים הפסידו סכומים
גדולים כתוצאה מההידרדרות הנמשכת
בבורסה .וכמה מהבנקים הפסידו כסף רב
בעיסקי־־היהלומים.
הסימן למצבם החמור של הבנקים ודא
שהם חדלו ,למעשה ,להגן על המניות
הקרובות להם בבורסה ,ויש השואלים עד
מתי יובלו הבנקים להגן על מניותיהם
שלהם.

רוק ל,,יש גבול״
פסטיבל רוק ,שהכנסותיו יהיו קודש לקבוצת
״יש גבולי׳ יתקיים בערב שימחת־תורה בפארק
אכזיב ,בהשתתפות מיטב אמני־הרוק
הישראליים.

מבקר המדינה
יבדוק הנסישת
מבקר־המדינה יתבקש בקרוב להביע את דעתו
על הנוהג הרווח בעיריית תל־אביב ,כאשר
חברי מועצת־העירייה נוסעים לחדל בשליחות
חברות עירוניות.

תלונה על עורר־דיו
לזמיר
היועץ המישפטי לממשלה ,יצחק זמיר ,יכריע
בימים הקרובים בעניין תלונה שהוגשה לו נגד
עורך־דין.
המדובר בנחמן אמיתי ,יושב־ראש בית־הדין המישמעתי של
לישכת עורכי־הדין במחוז תל־אביב .התלונה עוסקת בחשד
של מתן עדות סותרת ,כאשר הופיע כעד־הגנה במישפט
מנכ״ל חברת המגדר ,שלום הלוי ,ועוזרו.

שינויים בייש?
המישפטי
בהנהלת חברת העובדים נשקלים שינויים בשיטה הנהוגה
היום לגבי ייעוץ מישפטי לחברות ההסתדרותיות.

הבנקים מחכים
למנדלבאום
ראשי הבנקים ממתינים לצעד שייעשה מצד נגיד בנק
ישראל משה מנדלבאום בעניין הקנסות הנגבים מהם על
גרעונות הנזילות.

הבנקים טוענים ,שהחריגות הגדולות נבעו
ממשיכות־ענק במטבע זר מאד לקוחות
כתוצאה ממדיניות מישרד־האוצר.

הנדשטרה נגד מסיקה
מפקד מישטרת בת־ים ,יעקב גמרמן ,הסתכסך
באחרונה עם ממלא־מקום ראש עיריית בת־ים,
דויד מסיקה.
הסיבה :מסיקה הגיש תלונה נגד תושב העיר ,שנמנה בזמנו
עם מחנהו ושהתפרע בבניין העירייה .המישטרה המליצה
להעמידו לדין ,ועתה מבקש מסיקה לבטל את התלונה.

אנשי לוי נגד וינר
מקורבי שר־הבינוי־והשיסון ,דויד לוי ,זועמים
על מנב״ל המישרד ,אשר וינר ,חבר מרכז־חרות.
הם טוענים שהתנהגותו הרחיקה ממחנה לוי
תומכים רבים.
סגן ראש־הממשלה עצמו יתן ,כנראה ,גיבוי לווינר ,כאשר
יתבקש להדיחו.

סליחה .טענת בניסוח
בשער האחורי של העולם הזה ) 31באוגוסט 83׳( הופיעה
תמונתה של אורית שוחט ,בתו של שייקה ירקוני ז״ל,
בתוספת פסוק שיכול היה להיראות כאילו צוטט מפיה.
למעשה ,היה זה פירוש שנתן העולם הזה להודעת
מישפחתה.

אורית עצמה לא אמרה את הדברים האלה,
ו״העולם הזה״ מתנצל על כי הוסיף לצערה בשל
פירסום מוטעה זה.

לקוראי

3 1 3 091133
בשל חג*הםופות תוקדם הופעת הגליון
הבא של השבועון.
הוא יופיע ברחובות תל־אביב בתים
השני בערב .ויהיה מצוי בקיוסקים ברחבי
הארץ ביום ג׳.

