
תיגונןיך
שנדר־ארנס חזית

 ושר־הביטחון, שמיר, יצחק ראש־הממשלה,
 יתמוך שארנס הסכם, לידי הגיעו ארנם, משה

 לקראת גם לראשות־הממשלה שמיר במועמדות
 ומקומו ואחריהן, לכנסת הבחירות

 גם יצור!? לחזית לו. יובטח כשר־הביטחון
 לא אם כהן־אורגד, יגאל החדש, שר־האוצר

ייכשל.
 שיציג לוי, דויד סגדראש־הממשלה, נגד מכוונת החזית

מועמדותו. את שוב

 מודעי קשרי נמשכים
המעדר עם
 של הארבעה״ בין.כנופיית שהמגעים בעוד

 ממשיך נמשכים, אינם המערך ובין הליברלים
 לקיים מודעי, יצחק שר־האנרגידדוהתשתית,

 במגמה המערך, ראשי עם קבועות שיחות
פתוחות. אופציות על לשמור

1קמ1מפד״ל־דר מגעים
 שמנהלים בשיחות האחרונה המגמה

 הדדב של בהחזרתו להסתפק היא צעירי־המפד״ל
 סגן באמצעות המפד״ל, צעירי דרוקמן. חיים

 עם שיחות ניהלו בן־מאיר, יהודה שר־החוץ
 האלה השיחות כל אך ותמ״י, התחייה הליכוד,
בלא־כלום. נגמרו
 הצעירים סיעת בין ביחסים קיפאון שורר עצמה במפד״ל

 הכנות כל שאין הוא לכך הביטויים ואחד למיפנה, וסיעת
ורמוס. דני במקום שיבוא למיפלגה, מזכ׳׳ל לבחירת

יתחזק גזר
 מרדכי הדז׳׳כ של הצלחתו כי סבורים במערך

 הבחירות מטה כיו״ר בתפקידו גור (.מוטה״)
 מטה־ יו״ר תפקיד את לו תביא המוניציפאליות

לכנסת. בבחירות המערך של הבחירות

מסרב בנימירזאב
 הלוחמת״ .המישפחה מוותיקי כמה
 בגין, מנחם של בנו אל שפנו בחרות,

 לפעילות שיצטרך בבקשה בנימין־זאב,
 מוחלט. בסירוב נענו בתנועה, קבועה
 נגד בחריפות התבטא בגין זאב בנימין

הפוליטי. בתחום שיפעל האפשרות

 פנה בהדאח־גד
המערך לכלכלני

 תפקידים הציע כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,
 שהיה מי ברונו, מיכאל לפרופסור במישרדו

 ולכלכלן רבינוביץ, יהושע שר־האוצר של יועצו
 של מטודהבחירות ראש שהיה מר־חיים, עמום

 הפניות. את דחו השניים קולר. טדי
 ממחסור נובעות המערך לאנשי כהן־אורגד של פניותיו

למיפלגה. חבריו בקרב שיעור־קומה בעלי בכלכלנים

מסף? פיחות תזבנז
 כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר, תיכנן הנראה ככל

 אך הדולר, לעומת השקל של נוסך גדול פיחות
 המימשל בבניץ הפיגוע בגלל נדחה הביצוע

בצור.

 מנסים האמריהאים
להפגיש

 הלבנונית בוועידת־הפיום ישראליים משקיפים
 לא־־רישמיים נציגים בץ במגעים הבחינו בז׳נבה

 היא, ההשערות אחת וסוריה. מצריים של
 לארגן.פגישה ניסו אמריקאיים שגורמים
 המדינות, משתי בכירים נציגים בץ מיקרית״
אירופית. בארץ שתיערך

נוספת שנה - לואיס
 לואים, סמואל בישראל, ארצות־הברית שגריר
 לואיס נוספת. שנה במשך בתפקידו ימשיך
 אחרי בלבד, אחת שנה במשך להמשיך הסכים

מוושינגטון. פניה אליו שהגיעה

מארגנטינה העלייה
הוקפאה

 שהתקיימו הבחירות, של המיידית התוצאה
 שנים שבע אחרי בארגנטינה, שעבר בשבוע

 שעמדו יהודים, של קבוצה צבאי: מישטר של
מארגנטינה. יציאתה את ביטלה לארץ, לעלות

 שאחרי טוענים, בבואנוס־איירס מביקור שחזרו ישראלים
 בתיקווה שלהם, העלייה תוכניות את רבים ישקלו הבחירות
ישתפר. הכלכלי שהמצב

 מתנגדת המישפחה
פסיכיאטרי לטיפול

 מתנגדת בגין מנחם של מישפחתו
 מוסמך למומחה לאפשר להצעה בתוקך
 בגץ, מנחם של הנפשי מצבו את לבדוק

 באמצעות בו לטפל מאפשר שהיה דבר
למצבי־דיכאון. תרופות

 דבר ייוודע שאם סבורה המישפחה
 של שמו על הדבר יעיב כזה, טיפול

המנהיג.

 בכירים ענד
בנקאיות שמכרו

 שניים על ידוע ההסתדרות של העובדים חברת בצמרת
 אך הפועלים, בבנק קשורים שאינם המנהלים, מבכירי
 הבנקאיות המניות את בזמן ומכרו פנימי מידע שקיבלו

שברשותם.
 בוצעה האלה, הידיעות על־פי העיסקה,

 אלנבי, שברחוב■ הפועלים״ סניך..בנק באמצעות
 אשר החברות של הראשיים למישרדים הסמוך
הבכירים. המנהלים עומדים בראשן

מתגוננים הבנקאים
 כי לניירות־ערך, הרשות פניית על בתגובה
 מקרובי או ממנהליהם, מי יגלו הבנקים

 המפולת לפני בנקאיות מניות מכר המנהלים,
 פניות כי לתבוע הבנקים עומדים בבורסה,

 לחברי ישראל״, ״בנק לאנשי יופנו דומות
 ועדת־השרים ולחברי הכנסת של ועדת־הכספים

 על מוקדם מידע היה להם שגם לענייני־כלכלה,
הכלכלה. בתחום ההתרחשויות

 באוניברסיטת חקירה
תר־אביב

 במישטרה. נחקר תל־אביב אוניברסיטת מנהל סגן
 בעת שנעשו מירמה בעבירות חשוד הוא

תפקידו. את שמילא

בעיתונים פיטורים
עיתונאים. מפטרים בצהרונים

 אחד זמניים. רובם עיתונאים, עשרה פיטרו מעריב בצהרון
 כתב שהיה מי כהנא, יהושע(״שוקי״) הוא המפוטרים

 נוספים. פיטורין במעריב שיהיו יתכן תיירות. לענייני
וכבר רחבים, מפיטורים חשש יש אחרונות בידיעות גם

 מפיטורים חשש כוח־האדם. במצבת בצימצומים התחילו
 הארץ. של ועד־העובדים בישיבת גם הובע

 בכמות חמורה ירידה לפיטורים: הסיבה
המודעות.

 הקפיאו הבנקים
הפירסום תקציבי

 הבנקים של וליחסי־ציבור־ופירסום לדוברות במחלקות
 הצליחו לא הבנקים קשה. מבוכה אלה בימים שוררת
 התחושה את ולרכך להצליח, שיוכל לקו־הסברה להגיע
הבנקים. נגד בציבור הקשה

 ובעיקבות נמוך, טון על לשמור הוחלט בינתיים
 הבנקים. של תקציבי־הפירסום הוקפאו זה

 — בהן התחילו שכבר מערכות־פירסום
הופסקו.

כתבי־אישום
תקדימיים

 מפרקליטות* פרידמן, רות התובעת
 שני לאחרונה הגישה תד־אביב, מחוז

 עבירות לקבוע העומדים כתבי־אישום,
חדשות.

 שאירגן ברמוז, דן נגד הוגש האחד
 נאשם הוא קבוצתית. לדינמיקה חוגים

 עבירה רשיון, ללא בפסיכולוגיה בעיסוק
הפסיכולוגים. חוק לפי

 גור אמנון נגד הוגש השני האישום כתב
 מיוחד מכשיר מחו״ל שהביאו דייל, ועוד

 מזכה וכך נכנסות, טלפון שיחות המוחק
 נאשמו הם חינם. בשיחות המטלפן את

במידמה. דבר בקבלת
 נורמות יקבעו אלה במיקרים פסקי־הדין

העונשין. בחוק חדשות

הושעו עיתונאים
 לשלושה הושעו בכירים עיתונאים שלושה
 בגלל באגודת־העיתונאים, מחברותם חודשים

 של של..כנסיית־האיחוד״ בכינוס השתתפותם
מון. הקוריאני הכומר
 ריפין. ושרה מירוז תמר שגב, שמואל הם השלושה

 מון, הכומר של לכינוס הם גם שנסעו אחרים, עיתונאים
 ההחלטה את הושעו. ולא עיתוניהם, מטעם גיבוי קיבלו
אגודת־העיתונאים. של ועדת־האתיקה קיבלה

רד1 דק
מעריב מרשימת

 מרשימת ז׳ק משה הוותיק העיתונאי של שמו הוצא השבוע
 ביומון. מדי־יום המתפרסמת בעלי־התפקידים,

 של עמודי־החדשות עורך לאחרונה עד היה ז׳ק
גילו. בגלל לפרוש אולץ והוא הצהרון,

בהתנחלויות אי־סדרים
 על ממידע תנועת־החרות בצמרת שוררת רבה דאגה

 הגורמים בקרב חמורים לאי״סדרים כביכול, חשדות,
 ההתנחלויות. ענייני על האחראים

 ושיכון, חקלאות בכך, המטפלים המישרדים שני בראש
 על דווחו או ידעו הם אם ברור לא אנשי״חרות. עומדים
 מישרריהם. עבודת בדרך הפגמים

 יהיה לא החשדות, יתאמתו שאם הוא החשש
מישטרתי. לטיפול המידע מהעברת מנוס

בתפקידו שאר1 רתז
 ישאר רונן, יורם הטלוויזיה, של המדיני הכתב

 יעקב על־ידי יוחלך ולא בתפקידו, הנראה ככל
 את ימנע הרשות של המנהל הוועד אחימאיר.
השינויים.

מיתה איז
לבלבים בתיספנרות

 גובים תל־־אביב במרכז לכלבים במיספרה
 הטיפול שקל. 3000 לכלב תיספורת עבור

 יומיים מקום להזמץ ויש והצי, שעה נמשך
הנובחים. הלקוחות עומס בגלל מראש,


