
1
תואוףי!5

נשאר מרידוד
בממשלה

 לו הודיע לארצות־הברית שמיר יצחק של נסיעתו ערב
 בממשלה להישאר החליט כי מרידור, יעקב שר״הכלכלה,

ובכנסת.
 היו והכל שר־האוצר, עם לשיחה מרידור נועד לפני־כן

 טען זו בשיחה התפטרותו. על מרידור יודיע שבה בטוחים
 מישרד את הפך ארידור, יורם הקודם, ששר־האוצר מרידור,
, , חסר־חיים. מנוטרל, לגוף הכלכלה

 לשר״הבלכלה: ואמר הרמז, את הבין כהךאורגד
 בחברות לטפל לך אתן סמכויות. לך אתן .אני

 ונעזוב.״ אל אותך, צריכים אנחנו ממשלתיות.
 שהוא לו ובישר לשמיר מיהר לו, הודה מרידוד
נשאר.

 בראש - מודעי
ברמן קבוצת

 לשיחה פעמיים באחורנה נפגש ברמן יצחק הליברלים ח״כ
 שיעמוד לשר הציע הוא מודעי. יצחק האנרגיה, שר עם

 ברמן. של החדשה המרכז תנועת קבוצת בראש
 עצמו ברמן שינוי, ח״בי שני את כוללת הקבוצה

 שתורמים למודעי, הסביר ברמן זייגרמן. ודרור
 להעמדת שיפעל ממנו ביקשו מחדל יהודיים
 הרשימה. בראש מוכרת ציבורית אישיות

 עם ברית יכרות אכן אם לרעיון. בחיוב התייחס מודעי
 פינחס הח״כים ראשון בשלב אליו יצטרפו ברמן,

פרח. ויהודה גולדשטיין
 תפעל היא מהקואליציה, תפרוש הקבוצה אם

הבחירות. להקדמת או חלופית ממשלה להקמת

 הסכמהלהקפאת
התנחלוינת?

 שלמעשה עקשניות. שמועות יש בוושינגטון
 ושר־הביטחון, שמיר, יצחק ראש־המסשלד* הסכימו

 ההתנחלות את תקפיא שישראל לכך אדנס, משה
 יהיה זה אס חורשים, לשישה הכבושים בשטחים

למשא־ומתן. חוסיץ המלך של להצטרפותו התנאי
 הודעה תהיה לא אלת שמועות על־פי
 אך ההתנחלויות, הקפאת על רישמית

 הקפאת כאשד ההסכם, יישמר בפועל
תקציב. בחוסר■ תנומק ההתנחלויות

צרפתי למינני מתנגדים
 בכירים ועובדים בתנועת־החרות פעילים

 השר כוונת את לסכל פועלים במישרד־האוצר
 צרפתי, אברהם את למנות כהףאורגד יגאל

 בכיר לתפקיד מם־ההכנסה, לנציב המישנה
במישרד. ביותר

 במרכזה לאכיפת־המס, חדשה תוכנית על הודיע כהדאורגד
 מס ההכנסה מם — השונות הגבייה רשויות איחוד

 מייעד הוא לתפקיד אחד. גג תחת — והמכס ערך־מוסף
 אגף־החקירות על הממונה גם הוא שכיום צרפתי, את

 על הממונה של ממלא־מקומו וגם במס־ההכנסה,
הכנסות־המדינה.

 כמוה היה שלא אדירה, עמדת־כוח יהיה החדש התפקיד
 מקיף יהיה הנישומים על הממונה שיצבור המידע בעבר.
ביותר.

 מתאים אינו שהוא טוענים, צרפתי של מתנגדיו
 לתנועת־החרות מקורב שהוא משום גם לתפקיד

 יצר הוא הנוכחיים שבתפקידיו משום וגם
 תיקי־בכירים סגירת המאפשרות שיטות־עבודה

חוקרי־המס. ידיעת ללא ומקורבים,

שמיר טד איים ויינברגר
 נגד לפעול איים ויינברגר, כספר האמריקאי, שר־הביטחון

 בדעת־הקהל נגדו החתירה תיפסק לא אם ישראל,
 אמריקאיים מישרדים על־ידי המתבצעת האמריקאית,
 ביקורם בעת זה עניין העלה האמריקאי השר ליחסי־ציבור.

 ושר־הביטחון, שמיר, יצחק ראש־הממשלה, של בוושינגטון
ארנס. משה

 האמריקאי העם אל יפנה שהוא איים ויינברגר
 את למנוע כדי גלוייה, עיתונאים במסיבת

 הישראלית.כפי השדולה על־ידי הדחתו
 שגריר שהיה מי יאנג״, לאנדת שנעשה

 באו״ם. ארצות־הברית
 שולץ, ג׳ורג׳ שר־החוץ, גם נחלץ ויינברגר של לעזרתו

 בכטל. בתישלובת מנהל הוא גם היה ויינברגר שכמו
 ממשלת ראש הורה האמריקאי השר איומי בעיקבות

 הלחץ מן להרפות בוושינגטון לשגרירות־ישראל ישראל
ויינברגר. על הגלוי

 שאר1 בן־מאיר
בכנסת

 על השבוע יודיע בן־מאיר דב העבודה ח״כ
 פועלי מועצת מזכיר מתפקיד פרישתו

תל־אביב.
 משני מאחד לפרוש העבודה מרכז על־ידי התבקש בן־מאיר

 ראש של כממלא־מקום יכהן שהוא אחרי עתה, תפקידיו.
 את וירכז הח״כ, בתפקיד ישאר הוא תל״אביב, עיריית

 של בוועדת־הפנים המערך של המוניציפלית הפעילות
החכנסת.

חזץ? שר - ארידור
 מאנשיו דקל, מיכאל שר״החקלאות, סגן

 שיחה באחרונה קיים שמיר, יצחק של
ארידור. יורם עם ממושכת

 לשוב מוכן שהוא אדידוד הסביר בשיחה
 יקבל הוא אם רק בתנועה שיתממ ותלפעיל

תיק-החוץ. את
 שהתיק רוצים לא שמיר שאנשי מכיוון

 ארידור סיכויי גוברים לוי, דויד לידי יועבר
התיק. את לקבל

חפץ־חיים המפד״ד
 של נפשותיהם על עיקש מאבק יש במפד״ל הסיעות בין

 חילוקי־דיעות ובמצ״ד. בתמ״י בהתחיה, המפד״ל פורשי
 ואחד השיקולים, בחשבון כלל נכללים אינם אידיאולוגיים

 — ניצים חשוב לא יונים, חשוב .לא אמר: המפד״ל מראשי
חפצי־חיים.״ שכולם חשוב

נבון מטה הוקם
 לראשות נבון יצחק של בחירתו למען המטה

 מקימי רשמית. השבוע הוקם העבודה מיפלגת
 סעדיה — כמעט אלמוניים עסקנים הם המטה

 אוחנה ושמואל בלום מכפר גלב
מקריית־־שמונה.

דרכה בוחנת ר״צ
 באחרונה קיבלו אלוני שולמית של ר״צ תנועת חברי

התנועה. עתיד על רעתם לחוות התבקשו שבו שאלון,
 התבקשו הם שמתוכן האפשרויות ארבע

 בבחירות ר״צ של עצמאית התמודדות לבחור:
 שריד יוסי עם משותפת מיסגרת הקמת הבאות;
 מיסגרת הקמת מהמערך; אחרים וח״כים

 כחטיבה התמודדות שינוי; עם משותפת
 המערך. בתוך עצמאית

 של העדיפויות סדר את לדרג החברים מתבקשים בהמשך
בכנסת. תעסוק שר״צ רוצים הם שבהם הטיפול נושאי

 יהיו לא במעריב
נוספים פיטורים
 פיטורי יהיו לא כי הוחלט ביומון.מעריב״

 שכבר הזמניים העובדים על בנוסח עובדים,
הוחלט לשכר, ההוצאות את לצמצם כדי פוטרו.

 נוספות. לשעות בתשלום זמני באופן לקצץ
 להם שניתנו המכוניות ישללו גם עובדים מכמה
העיתון. מטעם

 שנערכה סוערת באסיפה אלה החלטות על נודע לעובדים
 התקפות נשמעו באסיפה בתל״אביב. בבית־סוקולוב

 אך שניצר, שמואל הצהרון, של הראשי העורך נגד חריפות
 על נודע כאשר נגנזו החריפים מנאומי־ההתקפה כמה

 בהנהלת שניצר תמך שבה עובדים, לפטר שלא ההחלטה
העיתון.

 של הקרוב לשובו בקוצר־רוח ממתינים מעריב עורכי
 בארצות־הברית. ממושך מסיור־לימודים אברמוביץ, אמנון
 סופשבוע, במוסף השבועי מדורו התפרסם כאשר בעבר,

בימי־השישי. העיתון בתפוצת עלייה על דווח

 תחקזר המישסרה
העירנם מוסעי

 לחקירה יוזמן ©רמז דודו המנחה
 מעשה לביצוע בהדחה ויוחשד במישטרה

 מגיבעתיים, אזרח הסיבה: בפומבי. מגונה
 שטים?מתפ ופרסים בינגו במופע שצפה

 שהוא במישטרה התלונן טופז, שזידנחה
הבימה. על שהתרחש ממה נפגע

 המנחה נגד היא שנבדקת אחרת תלונה
 שידור בעיקבות הוגשה היא רמז. מאיר

 בתוכנית רואיין. ודא שבו בטלוויזיה,
 מתפשטים של צילומי־־סטילס הוקרנו

ב ז*לו♦ ^6 במי  בהדחה יוח**ד הול? נ
בפומבי. מגונה למעשה

 יצהר, רמי הרדיו שדרן של אחר, מופע
 השבוע השישי ביום להתקיים שאמור

 שמיש־ אחרי להתבטל, עלול בבאו״שבע,
 חברי-מועצה על־ידי התבקשה העיר טדת

הנגב. בבירת עירום למנוע דתיים

הליכוד לעיתוני □11קש
 .יומן — הליכוד עם המזוהים הביטאונים לשני

 אחד קשיים. יש — האשדד ו״עולם השבוע״
 מבקש האשה״ ב.עולם הבכירים השותפים

 טל, נילי והעיתונאית השותפות, מן לפרוש
 פוטרה. בעיתון, בכיר תפקיד שמילאה

 חלק שמכר מאז השתפר לא השבוע יומן של מצבו
 של מהכתבים־בשכר ורבים ארמון, לפירסום מהעיתון
פרי־לאנסרים. לדרגת לרדת נאלצו השבועון

בדבר שינויים
 מתמנה לישראל, שחזר פריאל, יוסף בוושינגטון, דבר כתב

 העיתונאי במקום ההסתדרות, ביטאון של המערכת כמזכיר
לגימאלות. הפורש אגרס, אליהו הוותיק

שניצר במקום פלדמן
 חריח מיכתב שלחו מוטח.הארץ״ עיתונאי

 של החדש שהעורך דרשו הם ובו שוקן לעמום
 מתפקידו. לאלתר יודח שניצר מאיר המוסח,

 לתפקיד. מתאים אינו ששניצר טוענים הם
 עודד סגדאליח הוא כמחליח שהוזכר האיש

 כעורך מתפקידו קצר זמן לפני שהודח פלדמן,
.במחנה״.

קצין־חינוך־ראשי. ביחידת כיום משרת פלדמן

החשמל לחברת דובר
 לענייני ויועצו רחובות עיריית דובר לשעבר רביב, אברי

 מונה הרמלך, יחזקאל העירייה, ראש של תיקשורת
חברת־החשמל. דובר לתפקיד

נב1ג מי
ה״אל־פאגר״? את
 המגיעים אל־פאגיר המזרח־ירושלמי היומון גליונות

 המביא הטכסי נהג פעמים. כמה השבוע נגנבו לתל־אביב,
 הגליונות חבילת את משאיר לתל־אביב, העיתון את

 אותם אוסף משם רק״ח, משרדי בקירבת מזא״ה, ברחוב
המפיץ.

 רק״ח ביומון בתפוצתו מתחרה ה״אל־פאגד״
בערבית.אל־איתיחאד״.
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