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באפריקה יבקר הנשיא
 בקרוב לצאת עומד הרצוג, חיים נשיא־המדינה,

 הנראה ככל אפריקאיות. מדינות בכמה לסיור
לפחות. מדינות, בארבע הנשיא יבקר

שר־האוצר? - לוי
 הסיכוי מן שנואשו לוי, דויד סגן־ראש־הממשלה, של אנשיו
 הבא: התסריט את מתכננים כשר־החוץ, ימונה שהוא

 יגאל החדש, שר־האוצר שיבצע אחרי
 בלתי־פופולאריים כלכליים צעדים כהן־אורגד,
 הבחירות, לפני מתפקידו יודח הוא ומכאיבים,

 ״הכלכלה אל שישוב לוי, דויד ימונה ובמקומו
ארידור. יורם היוצא, שר־האוצר נוסח הנכונה״

ירד - גדות
רשות־השידור

 חשאית פגישה נערכה שבועיים לפני
 יצחק לדאש־הממשלה, בכיר עוזר בין

 ״מיסעל-הפיס״, הנהלת יר׳ד ובין שמיד,
 הבאה: העיסקה על וסיכם גדות, גירעון

 ותמורת רשות־השידדר, בידר ימונה גדות
 ידר לתפקיד מועמדותו את יסיר זאת

 התחייב א!? גדות תנועת־החרות. מזכירות
 סגן — לתפקיד שמיר של במועמדו לתמוך

דקל. מיכאל שר־החקלאות
 רחבות סמכויות לקבל תבע גדות
 רשות* מנב״ל יהיה ולמעשה לעריכה,
 את להשיג כדי טכני. תפקיד לבעל השידור
 ינון למיכה תובטח בעיפקה, המפד״ל תמיכת
מישות. ידר ממלא־מקום של מישרה

למש־ר פוזל 1ז1א
 שיחות מנהל אוזן, אהרון שר־העבודה־והרווחה,

 מקום לקבל יוכל אם לברר ומנסה המערך, עם
לכנסת. המערך ברשימת

 בגלל מאוד, הורעו אבו־חצירא אהרון עם אוזן של יחסיו
במקומו. שולחן־הממשלה אל לחזור אבו־חצירא של רצונו

בוועד־הפועד ת1מתיח
 משל, ירוחם מזכיר־ההסתדרות הן שצלעותיו במשולש

 שימעון מיפלגת־העבורה ויו״ר קיסר ישראל ממלא־מקומו
רבה. מתיחות השתררה פרס,

 כדי אחת יד עשו וקיסר פרם כי בטוח משל
 של ותגובותיו המהירה, לפרישתו להביא

גוברת. חשדנות על מעידות המזכיר

נבוז נגד מי
 עתה המתנהל נבון, יצחק נגד המסע מאחורי

 מתומכי אחד עומד דפי־העיתונים, ומעל במיפלגת־העבודה
פרס. שימעון המיפלגה, יו״ר

 שעומד ומי פרס, של על־דעתו אינה זאת יוזמה
 יו״ר את פעם סיבך כבר מאחוריה

עכורה. בפרשייה מיפלגת־העבודה

רבידנבה גישושים
 יצחק תומכי עם שיחות מנהלים רביו יצחק מתומכי כמה
 על להסכם להגיע מנסים הם במיפלגת־העבודה. נבון

 נבון יעמוד אם המיפלגה, בהנהגת רבין שלי שילובו
בראשה.

לים ,,מנב פורום
 מתכונן כהן־אורגד, יגאל החדש, שר־האוצר

 לקבלת בקביעות שיתכנס מוסד להנהיג
לביצוע. החלטות

 הממשלה מישרדי של מהמנכ״לים מורכב יהיה זה מוסד
השונים.

תיירות מעודד האוצר
 צמרות ארוך ליום־עיון יתכנסו דצמבר באמצע

 ידונו הן ומישרד־התיירות. מישרד־האוצר
 בתחום למהפכה כהן־אורגד יגאל של בהצעתו
הנכנסת. התיירות

 תקציב את ניכר באופן להגדיל מציע האוצר
 זאת תמורת אך בארצות־הברית, לפירסום מישרד־התיירות

צעדים: כמה לבצע שר־התיירות נדרש
 להפחתה ללחוץ נתבע הוא ראשית,

 למחירי והצמדתן לארץ, במחירי־הטיסות
 פירוש ראשון, בשלב מתחרים. ליעדים טיסות
 הכנסה אך ״אל־על״, של יותר גדול סיבסוד הדבר
 הנכנסת. בתיירות מהגידול למשק יותר רבה

 20ב־ בארץ מחירי־האיכסון של הוזלה היא אחרת תביעה
 במטבע מחירים ייקבעו דולארי חישוב תחת לפחות. אחוז

מאירופה. תיירים של בואם על להקל כדי אירופי,

״טבע״ מניות על מאבק
 ״טבע״ התרופות בקונצרן השליטה על המאבק

 וחברת ״כור״ קונצרן כי ויתכן הסתיים, לא עדיין
 רכישת על צמוד מאבק ינהלו ״דנות״ ההשקעות

תל־אביב. של בבורסה גם החברה של מניות
 וקונצרן לדנות, בטבע מניות של חבילה מכירת על הוסכם

לעיסקה. מתנגד בטבע, מניות בעל הוא שגם כור,

 אבויאוץ פרישת
סערות תשדר

 מראשות אבניאון איתן של פרישתו
 תעבור לא ״הסנה״ ההסתדרותית חברת־הביטוח

 על גילויים בעיקבותיה יהיו כי יתכן בשקט.
ההסתדרותי. במשק אישים

התארגנרות
חוץ־מימסדינת

 של התארגנויות צפויות במשק, ההידרדרות בעיקבות
 אינן אלה התארגנויות צעירים. זוגות ושל גימלאים
 נגדה. מכוונות יהיו ואף להסתדרות, קשורות

 את לשלם המתקשים צעירים, זוגות של קבוצות
 הגדול, הפיחות בגלל המשכנתות החזרי

 בצעדים בקרוב ויפתחו עתה, כבר מתארגנות
הפגנתיים.

מכחיש: וירדו־
פלאטו לא

 ששמואל מכחיש, וילדר צבי יחסי־הציבור איש
 מסע שיכין וביקש אליו שפנה הוא פלאטו־שוזן
 טען פלאטו מביתו. צאתו לקראת נגץ, למנחם יחסייציבור

 הזה העולם עם בשיחה כך
 פעיל היא אליו שפגה שהאיש גירסתו, על עומד וילדר

בתנועת״הוזרות.

 - סט1פ גירוסלם
ההסתדרות? לשליטת

 באנגלית. היומון של מניות לאחרונה רכש הפועלים בנק
 את להחליף הבנק שבכוונת חושש ביומון העיתונאים ועד

הסתדרותי. לביטאון ולהופכו העצמאי העיתון עורכי

 - למושבניקים מילגות
בהתנחלויות רק

 מילגת־לימודים לקבל המבקשים מושבניקים
 קבועים מתיישבים להיות חייבים לאוניברסיטה
במיצסים. או מושביות בהתנחלויות

 לסטודנטים ההלוואות במקום באות אלה מילגות
 שנה. לפני שבוטלו בני־מושבים,

 בסוכנות דור־ההמשו הוא המילגות את המעניק הגורם
היהודית.

 ייקלטו עיתונאים
בצפוז־אמריקה

 עשרות של לפיטוריהם לאחרונה שגרם בעיתונות, המשבר
 לצפון־אמריקה. עיתונאים לירידת יביא עיתונאים,

 העיתונות פורחת ובקנדה בארצות־הברית
 לעיתונאים רב ביקוש יש ושם העברית,

ישראליים.

,,ב,,במחנה מחאה צעדי
 בעל שהיה אחרונות, מידיעות בן־פורת ישעיהו העיתונאי .

 השתתפותו את הישעה במחנה, צה״ל בביטאון טור
 עודד סגן־אלוף העורך, הדחת על מחאה לאות בביטאון,

פלדמן.

 שקל 5000
באוטומטים

 5000 של סכום למשוך יהיה ניתן בקרוב
 זהה יהיה הסכום האוטומטיים. בבנקים שקל

הבנקים. כל במיתקני

 - פלדמן הדחת
דה־שרוניזציה?

 עורך שהדחת היא פוליטיים בחוגים הרווחות הסברות אחת
 פוליטיות. מסיבות באה פלדמן, עודד סגן־אלוף במחנה,
 העיקריים התורמים אחד היה שאביו פלדמן,

 מונה ״שלומציוך, שרון, אריאל של לתנועתו
 זאת סברה פי ועל לשעבר, שר־הביטחוז על־ידי

 ושר־ שמיר, יצחק ראש־הממשלה, לחצו
 הדבר פלדמן. של לסילוקו ארנם, משה הביטחון,

מתאימה. תואנה כשנמצאה נעשה

 שטרנזמז
באילת מסתתר

 אזרחית תביעה שהגיש שטרוזמן, יוסי הברוקר
 שלום־אהרון הקבלן נגד דולר אלף 500 על־סך
 מסתתר שפירא, מוניה איש־העסקים ונגד גניש

בעיר. מבתי־המלון באחד באילת,
 השניים עם בורסה לעיסקי שותף היה שבעבר שטרוזמן,
 שהוא טוען שלו, אחרים לקוחות עם בחובות והסתבך

לחייו. חושש

- ,,,,עוזי
הבינלאומי הפשע נשק

 פרדי ההולנדי איל־הבירה של חטיפתו אחרי
 באמסטרדם, שעבר בשבוע שאירעה היינקין,
 תת־מקלעים שני החוטפים במכונית התגלו
״עוזי״. מסוג

 8.3 של סכום היינקץ של שיחרורו עבור דורשים החוטפים
דולר. מיליון

 ייחקר הקבל!
בפתח־תקחה

 המישטרה על־ידי שנעצר אורבך, טל מרעננה, הקבלן
 של לרעה ניצול תוך למשכנתאות בנקים הונאת של בחשד

 מעורב. היה הוא שבהן אחרות, בפרשיות ייחקר זכאי־שיכון,
 בנק סניף של מתפוטד במנהל קשורה מהן אחת

 חושדת המישטויה בפתח־תקווה.
 לקבלן איפשרה השניים בין שמערכת־היחסים

 טובות תמורת חריגים, קווי־אשראי לקבל
הנאה.
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