
ף י ן נ ע ו ת

סוריה? עם מידחמה
 שמילחמה סבורים, מדיניים משקיפים

 בלתי־נמנעת. כמעט היא ישראלית־סורית
 של ש״בעלי־הבית״ כך על מצביעים המשקיפים

 כזאת, במילחמה מעוניינים וסוריה ישראל
 את ותנציח בלבנון, מאמצי־הפיום את שתסכל
 חלקה כאשר הגושים, בץ המדינה של חלוקתה

 של ההישגים על־פי ייקבע מעצמה כל של
במילחמה. שלה הגרורה

בקרוב גדוד פיחות
 בסדר־גודל גדול, פיחות צפוי קצר זמן בתוך
 מחודש. פחות לפני שבוצע לפיחות דומה

ת יהיה זה צעד בעיקבות  אחד דולר של מחי
שקל. ממאה יותר

בגי! את מפגי□
 כמה לפנות התחילו האחרון בשבוע

 ראש־הממשלה של הפרטיים מחפציו
 ביניהם — החפצים בגץ. מנחם לשעבר
 מדירת־השרד מועברים — ספרים

 בגין של החדשה לדירתו בלפור שברחוב
בירושלים.

 - ישראל״ .בנק
בבנקים ענייו בער

 החדשה, הממשלתית החברה באמצעות
 האוצר הופכים הבנקים, מניות את הרוכשת

 בבנקים לבעלי־עניין בהדרגה ישראל״ ו״בנק
הגדולים. הישראליים

 שיבעה המפולת לפני היה מניות־הבנקים של השוק שווי
 המניות של הדולארי השווי מתקרב היום דולר. מיליארד

 רכשה הממשלתית החברה דולר. מיליארד לארבעה האלה
 וככל דולר, מיליון 300מ־ ביותר בנקים מניות כה עד

 בבנקים. חלקה גדל המכירות, שנמשכות
 הממשלה מחזיקה שהיום מעריכים, כלכלנים

1סס/ בידה יהיו וכאשר הבנקים, ממניות 7.5ב־^ 0 

 תוכל כלומר, — ענייך ל״בעלת תהפוך היא
הבנקים. בניהול שותפות לתבוע

 המגעים יחודשו
לאנמיה לאחדות

 שר־אןצר של בחירתו אחרי כי מעריכים, במיפלגת־העבודה
 להקמת המגעים יחודשו הליכוד מטעם

ממשלת״אחדות־לאומית.
 גד הח״כ של תביעתו היתה אלה, הערכות על־פי
 המיכשולים אחד תיק־האוצר את לקבל יעקבי

 ועתה ליכוד־מערך, ממשלת להקמת העיקריים
זה. מיכשול הוסר

 - חמ״י איחוד
המפד״ל? צעירי

 תמ״י בין איחוד הליכוד: ממשלת להפלת אפשרי תסריט
 הגוף ופרישת המר, זבולון בהנהגת המפד׳ל, וצעירי

 כי למסקנה הגיע המר הליכוד. עם הקואליציה מן המאוחד
 לטובת שלו הציבור את מאבד הוא הנוכחית בקואליציה

 הוא המערך, בהנהגת אחרת, שבקואליציה בעוד התחייה,
הימני. הסמן את יהווה

 המפד״ל, בצעירי 2 מס׳ בן־מאיר, יהודה יפוצה זה במיקרה
 יהודה של במקומו באו״ם, ישראל מישלחת ראש בתפקיד

'בלום.

 מאחורי שפייזר
הקואליציה

 בתל־אביב והליכוד המערך בין הקואליציה כינון -מאחורי
שפייזר. אליהו ח״כ עומד

 מקווה פרם, שימעון העבודה, שידר בעוד
 הדרך את תסלול זאת שקואליציה

 כי שפייזר סבור לאומית, לממשלת־אחדות
 על תקל בתל-אביב העירונית הקואליציה

 הליברלים.המורדים״ ארבעת של שיכנועם
 בראשות ממשלתית לקואליציה להצטרף
המערך.

 תומך הארבעה", מ״כנופיית ברמן, יצחק הליברלי הח״כ
שפייזר. עם במגעים

המזכירות? ירו־ - שרוז
 להתמודד מתכוון שרון אריאל השר־ללא־תיק

 תנועת־החרות, מזכירות יושב־ראש תפקיד על
שפרש. ארידור, יורם של במקומו

 יו״ר־המזכירות ממלא־מקום ליבני, איתן ח״כ יתייצב מולו
הנוכחי.

חדש יפאני שגריר
 ביפאן בקרוב. יוחלף בישראל היפאני השגריר

 המיועד והשגריר לכך, ההכנות נעשות כבר
בטוקיו. ישראליים גורמים עם פגישות מקיים

המוסד על גירויים
 איפר שירותי־הביטחון, על הממונה שהיה מי

 שבו חדש, ספר בקרוב לפרמט עומד הראל,
 החשאיים השירותים פעילות על חדשים גילויים

י.60וה־ ׳50דד בשנות ישראל של

 בודקים מישפטנים
הרמטכ״ד אזהרת

 הזהיר לוי, משה רב־אלוף שהרמטכ״ל, אחרי
 שלא מצה״ל לאחרונה שפרשו בכירים, קצינים
 אחד פנה לכלי־התיקשורת, ראיונות יעניקו

 התוקף את שיבדקו כדי למישפטנים מהמוזהרים
ההוראה. של החוקי

 הגניבה תוחזר
האיסלאם? ממוסיאון

 בין משא־ומתן מתנהל בסודי־סודות
 החזרת על מסויימים ועבריינים המישטרה
 בשעתו שנגנבו ושכיות־החמדה השעונים

*§! בירושלים. ממוסיאוךהאיסלאם
 במיליוני רכוש נגנב הנועזת בפריצה

 הגדולה הגניבה זוהי כי ומעריכים דולארים
 המישטרה המדינה. בתולדות ביותר
 העבריינים, אל המוביל קצדדחוט מצאה
 את ולקבל המגעים את לסיים ומנסה
 ליוקרתה יוסיף הדבר בחזרה. הרכוש
גדולה. הצלחה ויהווה

 הפרקליטות מערימה זאת לעומת
 עבור שנדרש המחיר כי מסתבר קשיים.

 נראה ואינו גבוה, הוא השעונים
וציבורית. מוסרית מבחינה לפרקליטות

בציוד מחסור
 הלבנונית, בחזית קו המאיישים חיילי־מילואים,

 שיחרורם אחרי לשר־הביטחון לפנות עומדים
 עדים שהיו חמורות, תקלות שורת לפניו ולהביא

בתקופת־המילואים. להם
 מחסור ויחידתי, אישי לחורף, בציוד במחסור הוא המדובר

בקו. שתות בנקודות במזון

 צעירים התארגנות
בליסד

 אירגוני. שיתוף־פעולה על החליטו והליברלים חרות צעירי
 הליכוד.״ של הצעיר ״הדור אחד, בגוף יפעלו הם מעתה

החדש. בגוף הטון את שיתנו הם חרות עסקני

רבים אירגוני־הצרברם
 נוזהת עומדת שבראשה הרשות־לצרכנות, בין היחסים

 עומדת שבראשה לצרכנות, הישראלית והמועצה קצב,
 משבר. סף על עומדים לבנון, עדה

 שהרשות טוענת עצמאי, גוף שהיא המועצה,
 שימוש עושה — הסתדרותי גוף שהיא —

 מעבירה שהיא ובמידע שלה, בסקרים חוזר
לציבור.

 החלפנים תעלומת
בירושלים

 מטרידה מיוחדת־במינה תעלומה
 חלפנים, עשרות כמה ישראליים. כלכלנים
 מדי מוכרים במיזרדדירושלים, הפועלים

 סכומים הישראליים ללקוחותיהם יום
 מיליון עשרה עד בחמישה המוערכים

 בכמה מדובר הבל ובסך — ליום דולר
 בימים שנמכרו דולר מיליון מאות

האחרונים.
 הדולארים תמורת מקבלים החלפנים

 בהם. להחזיק יכולים אינם שהם שקלים,
 בבורסה משקיעים אינם שהחלפנים ידוע

 את המטרידה והתעלומה הישראלית,
 החלפנים עושים מה היא: הכלכלנים

 — שלהם בשקלים במיזרח־ירושלים
 — דהיינו אותם, ״ממחזרים״ הם וכיצד

 השבים לדולארים, מדי־־יום אותם הופכים
ונמכרים.

 -שהחלפנים היא ההשערות אחת
 של השקט בגיבויו זוכים במזרדדירושלים

 השקלים את מהם הקולט ישראל״, ״בנק
דולאדים. להם ומספק

 - בירושלים
מצומצמת סנאדיציה

 להקמת מתנגדים בירושלים המערך ראשי
 הליכוד, בהשתתפות רחבה עירונית קואליציה

בתל־אביב. שהוקמה לקואליציה בדומה
 הסיעה את לטפח מבקשים בבירה עסקני־המערך

 פוליטי, כוח תהפוך שהיא בתיקווה ש״ס, החרדית־ספרדית
 בירושלים. תמ״י ושל הליכוד של בכוחם בעיקר שיפגע

בירושלים. חשובים קואליציוניים בהישגים תזכה זאת סיעה

- לנדאו
במועצה במיעוט

 למצוא עשוי לנדאו, אלי הרצליה, של החדש ראש־העירייה
 לשכנע מנסה המערך במועצת״העיר. מביך במצב עצמו את
 לקואליציה להצטרף שלא הדתיים הנבחרים משני אחד את
הליכוד. של

 חבר של עדיפות לאופוזיציה תהיה זה במצב
במועצה. אחד

לנדאו-
״מודיעיד בהנהלת

 כי הודיע לנדאו, אלי הרצליה, של החדש העירייה ראש
 מודיעין. המו״לות חברת בהנהלת מקומו את בידו ישמור
 את להבטיח יבקש לנדאו מעריב: הצהרון בעלת שהיא
 איתו. מעריב של שיתוף־הפעולה המשך

 גלוייה בצורה שתמך ב״מעריב״, עיתונאים
 שתמך אחרונות״, ב״ידיעות ועיתונאים בלנדאו,
 אדירם, יחזקאל בבתב־הצהרון גלוייה בצורה
 לפנות עשויים בחולון, בבחירות מועמד שהיה

 נגד בתלונות העיתונות של האתיקה לוועדת
 מאחורי שעמדו שלהם, העיתונים הנהלות

התמיכה.
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