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 ישראלי מצור
טריפזרי על

 לכידת על השבוע שפורסמה הידיעה
 בדרך בספינה ערפאת יאפר של שומר־ראשו

 מצור שקיים בעקיפין מאשרת לטריפולי,
 התבצרה שבה הצפונית, העיר נמל על ישראלי
אש״ך. הנהגת
 עליה צר הסורי הצבא מלא: במצור עתה נתונה טריפולי
 הצד על הישראלי וחיל־הים ביבשה, עברים משלושה
בים. הרביעי,

 של כשמו אל־קודווה, שמו שנלכד, שומר־הראש
עצמו. ערפאת

התחזק חח של מעמדן
 מדובר אין כבר ועתה התחזק, חת מאיר הד״ר של מעמדו

 הבורסה. של מועצת־המנהלים בירר מתפקידו, הרחקתו על
 לתוצאות בקשר חת של תחזיותיו הסיבות:

 התאמתו מניות־הבנקים ויסות של השליליות
 של ידידו הוא חת פחות: לא וחשוב במלואן.

כהן־אורגד. יגאל החדש, שו״האוצר

משל־קיסר הסכם
 מזכיר ממלא־מקום הירבה האחרון הכלכלי המשבר בעל

 בכלי־התיקשורת להופיע קיסר, ישראל ההסתדרות,
 ההסתדרות. עמדת את ולהודיע

 ובין בינו שנערך חשאי, הסכם של תולדה זוהי
משל. ירוחם ההסתדרות, מזכ׳׳ל

ברל בבית חקירה
 שיבדוק חוקר, ימנו מיפלגת־העבודה ראשי

 כנגד ״בית־ברל״ מיכללת מורי של תלונות
 של הוועד־המנהל חבר אלמוג, ניסים המנהל,

 המיקצועי בתחום הן התלונות רשות־השידור.
 המוסד. ניהול דרך של האישי ובתחום

בנק־ישראל. נגיד לשעבר זנבר, משה יהיה שהחוקר נראה

 המסתכם ״בונוס״, קיבל עשת גידעון הכתב
 האחרים, הסתבים ושלושת דולר, 1000ב־

השווה סכום קיבלו בעבודה, עימו שהשתתפו עיג מתפו
אחד. בל דולר 250ל־

ל,,גדות״? - ,כינז־כלל׳
 את להרחיב כלל קונצרן של ניסיונותיו שנכשלו לאחר
 של חלקו רכישת על־ידי הכימיות, התעשיות בתחום חלקו

 מגששים גדות, הכימיה במיפעל יוחננוף שמואל(״סמי״)
 חברת את למכור האפשרות את ובודקים בכלל בכירים
לגדות. כיכז־כלל, כלל, של הכימיה

העיתונים 1בי הסכם
 על בחיפה חתמו הארץ ויומון אחרונות ידיעות הצהרון
 המקומיים לעיתונים עמודי־צבע יוכנסו לא שלפיו הסכם,

הכלכלי. המשבר הסיבה: בעיר. בחסותם הנמצאים
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 הראשון ליומה שעד מעריכים, כלכלנים
 הדולר של שערו יגיע 1984 שנת של

 ושקל ישראליים, שקלים 100ל־ האמריקאי
אמריקאי. לסנט שווה יהיה ישראלי

 דיבר מה על
גזר עם לנדאו

 ח״כ ניהלו הבחירות־המוניציפליות ערב
 הליכוד ומועמד גור, מרדכי(״מוטה״) העבודה
 שיחה לנדאו, אלי הרצליה, עיריית לראשות

מוקדמת. בוקר בשעת קשה,
 לעשות מתכוון הוא מה לומר גור סירב השיחה אחרי

לנדאו. דיברי בעיקבות

פרטי רכוש

רבין נגד נבו
 לצאת נבו יוסף עשוי בהרצליה, מערכת־הבחירות בעיקבות

 מיפלגת־העבודה. לראשות רבץ יצחק של מועמדותו נגד
 לובלסקי, שמאשה כך על כועס רבין, מאנשי שהיה נבו,

 ועמוס עובדים, שיכון מנכ״ל אדרי, רפי נעמ״ת, מזכירת
 לו סייעו לא הרצליה, תושבי כולם מיבטחים, מנכ״ל ערן,

 אחרת או זו בתקופה מזוהים היו כולם במערכת־הבחירות.
תומכי־רבין. עם

 מערכת־הבחירות שמנהל גם מזכירים נבו אנשי
 ממקימי צח, חיים היה לנדאו אלי של המוצלחת

 ביצחק התומך במיפלגת־העבודה, אורים״ ״חוג
רבין.

 חדשה התארגנות
בגדה

 הקמת לשם התארגנו הגדה תושבי אקדמאים
 בלתי־אלימות. ולפעולות לאי־אלימות מרכז

 לרכוש שלא לפלסטינים יקראו הם ראשון בשלב
 בתחבורה לנסוע ולא ישראליות, סחורות

ישראלית. ציבורית
 המרכזי בוועד מטעמם נציג להכללת יפעלו הקבוצה חברי

אש״ף. של

מהקיבזץ דאישיזת
 עצמו את למצוא עשוי תבר־קיבוץ, בהסתדרות, בכיר איש

 בערך פרטי רכוש בעל שהינו כשיתברר לא־נעים, במצב
 לקיבוצו. דיווח לא שעליהם דולארים, אלפי מאות של

 שבה בסיכסוך־ירושה, מישפטי דיון במיסגרת יתברר הדבר
איש. אותו מעורב

התפקידים בפד בעיית
 בעיית שוב מתעוררת המקומיות, לרשויות הבחירות אחרי
 החלטה על־פי במיפלגת־העבודה. התפקידים כפל

 הושהה שביצועה המיפלגה, במוסדות מזמן כבר שהתקבלה
 של הבכירים מעסקניה כמה יצטרכו הבחירות, אחרי עד

 מתפקידיהם. אחד על לוותר המיפלגה
 • מנכ״ל שהוא אדרי, רפי חברי־הכנסת על מדובר
 מזכיר שהוא בן־מאיר, דב עובדים״, ״שיכון

 ראש סוויסה, ורפי מועצת־פועלי־תל־אביב,
מזכרת־בתיה. המקומית המועצה

 גם שרש ארידור
מהכנסת

 אדידור, יורם המתפטר, שר־האוצר
 ומפל מהכנסת בקרוב לפרוש מתכוון
החרות. בתנועת■ פוליטית פעילות
 של לתקופה לחופשה לצאת מבקש הוא
 יחליט אחו״־כך חודשים. שישה עד ארבעה

צעדיו. המשך על
באדיאן. גוסטאב לכנסת ייכנס במקומו

ישאר? גדיש
 גדיש, יעקב במישרד־האוצר, התקציבים על הממונה
 בתפקידו. להישאר התבקש

 סבור כהן־אורגד, יגאל החדש, שר־האוצר
 ללחוץ יצליח דתי, קיבוץ חבר שהוא שגדיש,

מעוניין שבהם בתקציב הקיצוצים לכיוון

ברמת־גן גם מכר!
 10 כי ידיעה לחקור עשוייה המישטרה

 המועסקים הגדולים, הבנקים אחד מעובדי
 מכרו ברמת־גן, הבנק של מסוייס בפניך

 לפני חודש הבנקאיות מניותיהם את
בבורסה. המניות מסולת

 במישרד שינויים נדחו
זהמיסחר התעשייה

 כמה של ביצועם את דחה הכלכלי המשבר
 שבראשו במישרד־התעשיידדוהמיסחר, שינויים

פת. גידעון השר עומד
 פורר. שוקי החדש, המנכ״ל להנהיג ביקש השינויים את

 הישראלי המכון של למעמדו נוגע שבהם העיקריים אחד
למישרד. המסונף לייצוא,

הנכר הפזעדים״ ,,בנק
 מכל הורחק זנבר, משה ישראל, בנק נגיד שהיה מי

 מילא שבה התקופה בכל הפועלים בנק עם בקשר פעילות
 וזנבר לווינסון בין בבנק. בכירים תפקידים לווינסון יעקב
 וממושכת. קשה יריבות היתה

 בבנק, מפעילות לווינסון של פרישתו עם עתה,
 זנבר לפעילות. זנבר את לקרב המבקשים יש

 תפקידו מחדל. למשקיעים כיועץ היום משמש
 מיפעל של הדירקטוריון ירד האחרון:

״פרוטרום״.

 למגלי דולארים
הדזלריזציה

 לכתבים ״בונוסים" חולקו אחרונות ידיעות בצהרון
 יורם של הדולריזציה תוכנית את שחשפו הכלכליים,

ארידור.

 לכינוס דרישה
ועידה

 לבית־מישפט יפנו במרכז־חרות פעילים
 קיום את התנועה ראשי על לאבוך בתביעה
 יוני בחודש להיפתח אמורה שהיתר, הוועידה,

1982.

 מחושי יזתר גוראל
-1נ פחות בן־מאיר ן1בן ת

 גוראל, אריה חיפה עיריית ראש מקורבי
 קיבל שהוא כך על מצביעים מחדש, שנבחר

 הנודע ראש־העיר משקיבל קולות יותר בבחירות
גדולתו. בשנות חושי אבא חיפה, של

 על מצביעים במערך בתל־אביב, הבחירות לתוצאות באשר
 ארתור(״היפה״) משקיבל קולות פחות קיבל בן־מאיר שרב כך

הקודמת. הבחירות במערכת בן־נתן

 שני הירהור
לעיתזני־ערב

 אצל שני להירהור הביא החדש הכלכלי המצב
 ״הארץ״, של החדש עיתון־הערב משקיעי

 שם אחרונות״, ב.,ידיעות להמתנה זה ובעיקבות
 מתחרה. עיתון להוציא התכוונו

 תיקשורת לענייני יועצו פורת, לאורי פנו הצהרון עורכי
 לעבודה שיחזור והנוכחי, הפורש ראש־הממשלה של

 החדש. העיתון את לערוך כדי אחרונות, בידיעות
שלילית. זה, בשלב תשובתו,


