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הנורווגי דחוק סיכויים
 לחקיקת הצעד מתגבשת הקואליציה בהנהלת

הנורווגי״. ״החוק
 מהשרים חלק התפטרות שעל״ידי מקווים היוזמים

 מצד פרלמנטריים מארבים הקואליציה תמנע מהכנסת,
האופוזיציה.

 מרידור, יעקב השרים בקרוב: להתפטרות המוזכרים בין
בורג. ויוסף נאמן יובל

 - שילנסהי
שר־ללא־תיה

 עם פעמים כמה נפגש שילנסקי, דם חרות, ודם
 כשר־ מינוי וביקש שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

בלי־תיק.
 ראש־הממשלה במישרד כסגן־שר מקומו שאת הציע הוא

 סמכויות שיקבל דקל, מיכאל שר־החקלאות, סגן יתפוס
התיישבות. בענייני רחבות
 השבעת אחרי רק כך על יחשוב שהוא לו הודיע שמיר

לפני־כן. ולא הממשלה,

 מזכיר יהיה תלמי
מפ״ם?

 להיבחר עשוי בקרוב שיתכנס מפ״ם במרכז
 של במקומו מפ״ם, כמזכ״ל הקשיש תלמי מאיר

שם־טוב. ויקטור
 פלד נתן את יציע במערך מפ״ם בהישארות שתמך הגוש

 המערך פירוק תומכי מאיימים יוצע הוא אם לתפקיד.
 מציעים הם אך גרוסמן, תייקה של מועמדותה את להציג

 התמודדות למנוע כדי כמועמד־פשרה, תלמי מאיר את
במרכז־המיפלגה. נוספת

 תומכי בין החלוקה את להנציח עשוייה כזאת התמודדות
מפ״ם. במוסדות ושולליו המערך

 מישרות יבוטלו
המזכירים?

 מישרות את לבטל יוחלט מפ״ם שבמרכז יתכן
 המזכיר מישרת את רק ולהשאיר המזכירים,

המיפלגה. של הכללי
 נוספים: מזכירים שלושה הכללי, המזכיר על נוסף יש, כיום

 גרוסמן) לענייני־חברה(חייקה יציב), מדיניים(גד לעניינים
 בפירוק תמכו המזכירים כל יסעור). אירגוני(בנימין ומזכיר

 כדי המישרות ביטול את יציעו המערך ותומכי המערך,
להדיחם. צורך שיהיה מבלי המזכירים, את לנטרל

 מניותיו קנה ״המיזרוד״
הבורסה סגירת אחרי

 לביא״ ״הראון מחברת לביא משה הברוקר
 ל״בנק שעברה במוצאי-שבת למכור הצליח

 יותר של בשווי הבנק, של מניות המיזרחי״
דולר. מיליון משמונה

 ללקוחותיהם, לביא של מישרדו פקידי טילפנו בשבת
 בנקאיות מניות אין שלהם שבתיקי־ההשקעות להם והודיעו

המיזרחי. של
 ביום שניסו הבנק, של גדולים לקוחות הדהימה הפרשה
 לבנק. בחזרה המיזרחי מניות את למכור שעבר החמישי

 שלא אפשרית דרך בכל אותם שיכנעו יועצי״ההשקעות
זאת. יעשו

 המיזרחי מניות מכירת את למנוע שהצליחו ליועצים
כספיים. פרסים הובטחו

 עשה נוסף שבנק טוענים, בבורסה גדולים משקיעים
מלקוחותיו. הלק עם דומים הסדרים

 בשירות שחיתות
בתי־הסוהר

 נחשדה בתי־הסוהר בשירות בכירה אישיות
 שנותרו ארגזי־מזון, שני בגניבת זמן־מה לפני

 ״ון־ליר״ במוסד שנערכה מסיבה אחרי
בירושלים.

 שם אך בורג, יוסף הממונה, השר של לידיעתו הובא העניץ
משטרתית. לחקירה הובא ולא הוקפא העניין נעצר.

 בדזלארים הצפה
מזזייפים

 האחרונים בימים שרכשו רבים, קונים
 בתל־אביב השחור בשוק דולארים

מזוייפים. שהשטרות גילו ובירושלים,
 יותר להחזיק אסור החוק שעל־־פי מכיוון .

 הקונים יכלו לא — במזומן דולאר 500מ*
למישטרה. לפנות המרומים

 יאלצו שהקונים חשש יש מכך כתוצאה
 את להם להחליף! בכוח המוכרים את

המזוי״פים. הדולארים

השמע - כלכלי עיחזז
 של הראשון הגליון יופיע הקרוב ראשון ביום

 הכלכלי..גלובוס״. היומון
 חל־ב־השקעות פבלישר, גלובוס חברת הם בו המשקיעים

 הסנה. של חברת־בת גחלת, וחברת לייבוביץ מישפחת של
בדוכנים. יופץ ולמחרת למנויים, בערב יחולק היומון

 אתר־תיירות - תמנע
באילת חדש

 מיכרות את להפוך מתכוון מישרד־התיירות
 אילת. לאיזור מרכזי לאתר־תיירות תמנע
 מיכרה — בעולם ביותר העתיק כמיכרה יוכרז המקום
 של מתמדת תצוגה תיערך האתר בתחתית המלך. שלמה

כלי־נחושת.

 חדשים בגדים
לעזרבי־הדיז

 להציע עומדת עורכי־הדין לישכת
המופי עורכות-הדין, של לתלבושת תיקון
בבתי־המישפט. עות

 הוראות את להגמיש היא הכוונה
האחיד. הלבוש

 כתבת - מבוקשת
הזה״ ״השלם

 רוברט של בכיכובו הסרט.השגריר", מפיק גולן, מנחם
 הזה. העולם כתבת של לתפקיד שחקנית מחפש מיצ׳אם, *

 להצטלם המוכנה חתיכה ממנה: הנדרשות התכונות בין
שקופים. בבגדים

 הושלמה בהן, יעסוק שהדו״ח כתות, 12 מתוך
 בו שיהיו העיקריות המסקנות שמונה. בדיקת

הכתות. הכנסות על כבד למיסוי הצעות —
 במישרד״החינוך מתעניינים זרות ממשלות נציגי

 הכתות מרבית שמרכזי משום הוועדה, עבודת בהתקדמות
בחו״ל. שונים במקומות נמצאים

 שזמר אזשפז
ל אנג של

 נתקף אנג׳ל שמעיה על השומרים השוטרים אחד
 ואושפז. פסיכיאטרי לטיפול נזקק בהתמוטטות־עצבים,

 עליו שאיים מאיומים כתוצאה לו קרה הדבר כי טוען הוא
 שלי שולמית של הכפול ברצח הנאשם אנג׳ל, שמעיה
נחמיאס. ומישל

 ז1אח חצי - הפיחות
בשגה אחוז 200 ליום.

־ האירו* שבעיקבות מעריכים כלכלנים
 קצב יהיה האחרונים הכלכליים עים

ביום. אחוז מחצי יותר הפיחות
חודש, בעוד שיפורסם אוקטובר, מדד

 זה קצב אחוז. 15ל־ מעל לוודאי קרוב יהיה
 מעל השנתית האינפלציה את יעמיד

אחוז. 200ל*

 מתחברים צלי״ל
למחשב

 כץ, ישראל בראשות ישראל", למען האירגון.צעירים
 אוהדיו רשימות את לעדכן כדי בשירותי־מחשב משתמש

הפוטנציאליים.
 עובדת שבה חברת־מחשבים, עם עובדים הם

 רפאל הפורש, הרמטכ״ל של בתו — רותי
דתית. שהפכה איתן, (,הפול״)

 הקריסטוריסט - לזריא
יפאן של הלאומי

 הקריקטוריסט שיצר יפאני, של סימלית דמות
 - ממלכתית בהכרה זכתה לוריא, רענן הישראלי

ביפאן.
 לצורה בדומה יפאן, את המסמל אדם של דמות יצר לוריא
 — הדמות ארצות־הברית. את סם" מסמל.הדוד שבה

 השתתף שבו בטקס, רישמית בהכרה זכתה — .טארו־סאן"
יפאן. ממשלת ראש

 תפעיל האוניברסיטה
מבונות־צילום

 את בעצמה תפעיל תל־אביב אוניברסיטת
 תרבוש היא זה לצורך בשטחה. מכונות־הצילום

דולר. אלף 100 של בשווי ציוד
 יהיה מיסמכים צילום עבור תגבה שהאוניברסיטה המחיר

 פרטית חברה על־ידי שהוצע מהמחיר אחוז 40ב־ גבוה
 הצילום מכונות את שהפעילה צילום, שירותי - גלסי

האחרונות. בשנים באוניברסיטה

 שחקני.האידיוטית״
מאיימים

 ״העיד׳, החינמון של התיאטרון מבקר
 על במישטרה התלונן אוריין, אמיר

 ואברהם וישינסקי שלמה השחקנים
 ״האידיוטית״. במחזה המופיעים סלקטר,
 ביקורת סידסם שהוא שאחרי טוען אוריין
 ואיימו השניים אליו טלפנו עליהם, נוקבת

חייו. על

מיבצע מתכנן זיגל
 בראשות הארצי, במטה מחלקת־חקירות־הונאה אנשי

 צווי־חיפוש בתל־אביב מבית־המישפט ביקשו זיגל, בנימין
מיוחדים.

לשופט אלא המעצרים, לשופט פנו לא החוקרים

בדצמבר תעסה דרת
 שר־החינוך, סגנית בראשות הבינמישרדית, הוועדה דו״ח
 בתחילת יושלם הדתיות, הכתות בעניין גלזר־תעסה, מרים
ספטמבר. חודש

ל״ירדגיוד אבניאוז
 לחברת יעבור אבניאון, איתן ״הסנה״, מנכ״ל

״ירדנידד. הביטוח
נציגי־העובדים. עם מתחים לעזיבתו: הגורמים בין


