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הרצוג על כעס
 יטיל הרצוג, חיים(״ויוויאן׳׳) המדינה, שנשיא ספק שום אין
 שמיר. יצחק הליכוד, מועמד על הממשלה הרכבת את

 מראש, נקבעה שלמעשה הנשיא, של לעמדתו רמזים
 גלוסקא. עמי אלוף־מישנה דוברו, מפי נשמעו

 מועמד של צעדיו כי דיעה, השבוע הביעו מישפטנים
 לפני ממשלה למעשה שהרכיב שמיר, יצחק הליכוד,

 במעמד חמורה פגיעה היוו עליו, הוטל שהתפקיד
הנשיאות.

 מועמד היה אילו כי אומרים, אלה מישפטנים
 לתפקיד נבחר אילון, מנחם השופט הליכוד,
 הרכבת תפקיד את מטיל היה הוא הנשיא,

 מעדיף היה שכן המערך, נציג על הממשלה
 פוליטיים, שיקולים על־פני חוקתיים שיקולים

הרצוג. הנשיא את המדריכים

 מישרד־החקלאזת גם
הק1מש

 של מחוסר־יכולתו סוכל מישרד־החקלאות גם
לתפקד. בגין מנחם

 ארליך. שימחה פטירת אחרי התיק את לידיו קיבל בגין
 לתפקיד, גרופר פסח מינוי את אישרה שהממשלה למרות

 בגין התפטרות הכנסת. אישור את עדיין קיבל לא הוא
 הנוכחית. בממשלה לכהן האפשרות את ממנו מנעה

 משותק בגין, של ממצבו כתוצאה
 חותם אינו כגיל, השר־כפועל, מישרד־החקלאות.

 לעשות יכול אינו אך זועם גרופר ניירות. על
דבר.

רביזבארצות־הברית
 במיפלגת־העבודה רבין יצחק הח״כ של מקורביו
 השבוע שנסע משום עליו כועסים

כארצות־הברית. שבוע בן למכע־הרצאות
 כה בשבוע בישראל להישאר עליו שהיה סבורים, מקורביו
הבאה. הממשלה גורל יוכרע שבו מכריע,

 רוצה ניסים
סגן להיות

 שהוא להבין נתן ניסים, משה שר־המישפטים,
 סגן־ראש־הממשלה תפקיד על להאבק מתכוון
 מתכוון הוא הליברלית. מיפלגתו מטעם

 ניטים, לטענת מודעי. יצחק עם להתמודד
 לתפקיד. אותו מכשירים והתנהגותו כישוריו

 לא ששר־האנרגיה־והתשתית הודיעו כבר מודעי אנשי
התפקיד. על יוותר

ר- מי ש ל
צמוד אקדח

 שר* ממשלה. להרכבת הליכוד מועמד
 באופן אקדח נדטא שמיד, יצחק החוץ
קבוע.

 במוסד עבודתו מאז אקדח נושא שמיר
 גם בכך ממשיך הוא מיוחדים. לתפקידים

קבועים. שומרי־ראש לו כשיש עתה״

בסיעת..למופנה״ קרע
 הפועל מזכ״ל בין קרע יש שבמפד״ל למיפנה בסיעת

 ובין אחד, מצד מלמד, אברהם והת״ב בן־נתן רפאל המיזרחי,
שני. מצד בורג, יוסף שר־הפנים

 בורג של הסכמתו כי טוענים ומלמד בן־נתן
 חיסול פירושה בממשלת־הליכוד להמשיך

 הם .11ה- לכנסת בבחירות המסד׳׳ל סיכויי
 דואג אינו שהוא בכך בורג את מאשימים

 מן לפרוש בכוונתו שיש משום מיפלגתו, לעתיד
 של תקופת־כהונתה בתום הפוליטיים החיים

העשירית. הכנסת

 דיש1ר1ג
לפעילות זר1ח

 חוזר גונן שמואל(״גורודיש״) האלוף(מיל׳)
 יפעל הוא בתנועת־החרות. רציפה לפעילות

לוי. דויד ראש־הממשלה, סגן של במטה
 זו. מסיבה נובעות שרון אריאל על המחודשות התקפותיו

 לאפריקה, קצרה לתקופה יצא הוא בארץ. עתה נמצא גונן
 ממושכת לשהייה ישוב ואחר־כך אחרונים, לסידורים
בישראל.

 - ערבים לענייני כתבים
הפלאנגות דוברי

 לתא־הכתבים הועברה חודש לפני
 לסיור הזמנה היומית בעיתונות לענייני־ערכים

 של מקורה ישראלי. מוסד מטעם בלבנון
 יו״ר בביירות. נוצריים בגורמים היה ההזמנה

 את אירגן לענייני־ערבים, ״האיץ״ כתב התא,
 חברי בו השתתפו ואשר יומיים, שארך הסיור
 המלך. כיד אותם אירחו הפלאנגות התא.

 הפלאנגות בצמרת בכירים אישים עם נפגשו הכתבים
 מהכתבים חלק הפכו זאת פגישה ובעיקבות הנוצריות,

 בעיתונות הפלאנגות של לשחלה לענייני־ערבים
הישראלית.

- ספטמבר מדד
1 0 0/0

 שלמרות עתה, מעריכים כלכלנים
 להעלות הממשלה של אי־הצלחתה

 ציבוריים, שירותים של שונים תעריפים
 גבוה ספטמבר חומט מדד יהיה כרצונה״
 גדולות מחירים עליות בגלל במיוחד,
החודש.

 מדד יעלה אלה, הערכות על־סי
 היא הדבר ומשמעות ,10ב־\ ספטמבר

 מבחינת שנת־שיא תהיה 1983 ששנת
האינפלציונית. ההידרדרות

 סודות גילוי
בארצות־הברית

 בסוד בארץ שומרים האווירית התעשייה שדוברי בעוד
 מתפרסמים לביא, המטוס סביב שונים פרטים

 מחירו, המטוס, תוכניות על מלאים פרטים בארצות־הברית
 הייצור. ומועדי בייצורו המשתתפות החברות

 במסיבת־עיתונאים נמסרו האחרונים הגילויים
 חברת,.גרומך. על־ידי שנערכה בוושינגטון,

 נציג גם השתתף זאת במסיבת־עיתונאים
קלומוב. מארווין האווירית״, ״התעשייה

מנדם בצמרת שינויים
 והקיבוץ מפ״ס בצמרת שינויים יחולו בקרוב

הארצי.
 כאחד וישמש עמיר, עליזה את יחליף אורון חיים(״ג׳ומס״)

 מפ׳׳ם, מזכ׳׳ל יהיה פלד נתן ואילו הארצי, הקיבוץ ממזכירי
שמטוב. ויקטור במקום

צה״ל״ מ״גלי ח1פריש
 בגלי הבכירים מהעובדים שלושה עומדים הנראה ככל

מרשתות־העיתונים. באחת ביחד ולעבוד לפרוש, צה״ל

בעזה נהרסו בתים 35
 במחנה בתים 35 צה״ל הרם חודשיים לפני

 150ו־ עזה, ברצועת אל־שאטי הפליטים
קורת־גג. ללא נותרו דייריהם

ישראלי אל1י נגד תלונה
 שיף, יהודה ״רביבים״, הוצאת מו״ל

 ״יומן הליכוד שבועון את המוציא־לאור
 יואל נגד במישטרה תלונה הגיש השבוע״,
בעיתון. שעבד ישראלי,

 בתל־אביב, ששכן למישרדו, עיתונים לקנות נהג שיף
 עברה שההוצאה אחרי בדיזנגוף־סנטר. פרוזה בחנות
 עיתונים רכישת על חשבונות להגיע המשיכו אחר, למקום
 15 של כולל בסכום חודשים, שלושה במשך מישרדי וציוד
שקל. אלף

 שבועון מיוזמי הוא גם שישראלי, שיף טוען בתלונתו
 לצרכיו מפרוזה ציוד ללא־תשלום, לקבל, המשיך הליכוד,

שיף. של והסכמתו ידיעתו ללא האישיים,

עה1דוחות־תנ
ים11לבד
 בכביש שפסעו מפני להולכי״דגל דוחות

 ובמעבד־־חצייה המידרכה על ללכת תחת
 עשרות לכמה המישטרה על־ידי נרשמו
בנגב. רהט הבדווי הכפר תושבי

 המישטרה, לתחנת נלקחו הבדווים
 הדחת לידיהם שנמסר אחרי רק ושוחררו

שקל. 150 בסך קנכדברירה עם
 מעבר*• ואין מידרכות, אץ רהט בכפר

להולכי־רגל. חצייה
 שיטה אלה בדוחות תאים הכפר תושבי

אל״אדחא. חג ערב להטרדתם מישטרתית

 שחיתויות
הערבי במיגזר

 העובדים״ ״חברת מיפעלי בין שיתוף־הפעולה
 נתקל הערבי במיגזר גורמים ובין ההסתדרותית

 ממלאי־תפקידים שבהם: העיקרי בקשיים.
 פרטיות בטובות־הנאה לזכות מנסים בכירים
 זה. בנושא מעורבותם בתוקף

 העובדים, חברת ומזכיר משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל
 כדי מרחיקי־לכת בצעדים לנקוט מבקשים רוזוליו, דני

התופעה. את לעקור

 הקאסטות רוב
הריקות-מוברחות

 קלטות(קאסטות) שוק כי גילו אנשי־מכם
מוברחת. בסחורה מוצף הריקות הווידאו

 מעדיפים ריקות, קלטות על סימני״זיהוי שאין מכיוון
 ולשלם חוקיות, קלטות של קטן מלאי לקנות רבים סוחרים
 כמות לקנות ואחר־כך הגבוהים, והמיסים המכס את עבורן
 השטחים דרך לארץ המוברחות דומות, קלטות של גדולה

 יכולים אנשי־המכס אין כך הסחורה. את ולערבב הכבושים
המוברחת. הסחורה את לגלות

בתד־אביב חדש מועדזו
 חדש יוקרתי מועדון ייפתח אוקטובר חודש בסוף

 בלבד, חברים לאלף מועדון ״קלאב — בתל״אביב
 מיקצועות ובעלי לאנשי־עסקים מגוונים שירותים יתן אשר

חופשיים.
 דולר. כמיליון הושקעו ירמיהו, ברחוב השוכן במועדון,
 מלון בעל נאמן, יעקב אלמוני, משקיע שלושה: בו שותפים

 שגם מישרד־נסיעות, בעלת זילברמן, וכרמלה בתל־אביב,
המקום. את תנהל

 החברים דולר. 700 בסך יהיו שנתיים דמי־חבר
 יחזקאל לשעבר, הח״כ של עיסקי בייעוץ יזכו

 לצד ובילוי אירוח שירותי פיננסי, ייעוץ פלומין,
שירותי־מישרד.

לקוראי

ל1ו3 3 0ו 1 3
 הגליון מיפעת תוקדם חג־יהסוכות בשל

השבועון. של הבא
 ביום תל־אביב ברחובות יופיע הוא

 ברחבי בקיוסקים מצוי ויהיה בערב, השני
ג׳. ביום האמן
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