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שר־חוץ יהיה לא ־וי
 ראש־המשלה, בין שהושגה ההבנה ;?רות

 שר־הבינוי יקבל לא לוי, דויד וסגנו, שמיר, גחק
תיק־החוץ. את ;שיכון

 בזמנו שהדליף לוי על זועם שמיר לכך: הראשונה !יבה
 המומחים יציאת על לידיעתו, שהובא סודי יסמר

 בחדרו: שנכחו לאנשים אז אמר שמיר מסוריה. וובייטים
 שר־חוץ.״ יהיה לא הזה :איש
 הנוכחי, שר־החוץ סגן של הרבה פעילותו השנייה: זיבה
 צעירי הוא, בפועל. כשר־החוץ המכהן בן־מאיר, ודה

 את למנוע כדי במרץ פועלים מישרד־החוץ וצמרת זפד״ל
דנוי.

קשלישיה
בצבא ־צחה

 החמישי ביום דנו ששרי־חרות המכוונת״ להדלפה יגור
 בתנועה, השונים המחנות בין במערכת־היחסים עבר
 לנמלים. צבא הכנסת על חריף דיון ונהל

 בה תמכו שר־האוצר. הביא ההצעה ;ת
 סגן ושר־הביטזזון. אש־הממשלה
 והסביר בתוקף לכך התנגד אש־הממשלה

 עיצומי את לשבור נועדה אשר והפעולה,
 לליכוד. יתוקן שלא נזק תביא זבדי־התיסעול,

 עימו נוצר במהלכה אך בפגישה, השתתף לא עצמו וי
טלפוני. שר

 מגלה דל, בן־ציון מהתקף־לב, המחלים השר, של עוזרו
המפד״ל. לצעירי או למישרד הקשור במידע רב עניין

מתארגן ארנס מטה
 משה של מחנהו בראש יעמוד כהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,

 אלה. בימים להתארגן המתחיל ארנס,
 מלא בשיתוף־פעולה שר״הביטחון של מחנהו יפעל כרגע

 שמיר. יצחק של מחנהו אנשי עם
 באופן להתארגן החליטו לוי דויד של אנשיו

־ ראש־הממשלה. נגד חומר ולהכין יותר הדוק

 הכנסת דוברת
שמיר ללישבת

 סבידור, מנחם הכנסת, יושב־ראש דוברת יצחקי, שרה
 ראש־הממשלה. ללישכת לעבור עומדת

 שיהיה מישרד״החוץ, דובר פזנר, אבי של לצידו תעבוד היא
לענייני־תיקשורת. ראש־הממשלה יועץ

 מתבונן שפייזר
לבחירות

 שפייזר, אליהו העבודה, מילגת של תל־אביב מחוז מזכיר
 11ה־ לכנסת לבחירות המחוז של מטודהבחירות את הקים
 הקשורים נושאים במיכלול ודן שבוע מדי מתכנס המטה

הבחירות. להקדמת
 בתוך יערכו שהבחירות היא, המטה הערכת

שנה.

לתדמיתו דואג דרוקר
 יחסי־ציבור אנשי גייס דרוקר זכריה החיפאי הקבלן

 פירסומים בשל שנפגעה תדמיתו את לשקם כדי חדשים,
באחרונה. עליו שהיו
 עמוסות־עבודה, בקרוב יהיו יועצי־הקבלן ידי

 על חדשות כתבות־תחקיר כשיתפרסמו
שלו. חברת־הבנייה של פרוייקטים

 רבץ יצחק של מחנהו איש נגד המסקנות את להסיק
ולהרחיקו.

בשושן? מעשה־סדום
 בפי־הטבעת כי העלתה שאחרי־המוות בדיקה

 ברמלה, בבית־המעצר שנרצח שושן, חיים של
שרידי־זרע. היו

 בעבירה איש יואשם לא אלה, בימים המוגש בכתב־האישום,
 אם להוכיח ניתן שלא מכיוון בקורבן, מעשה־סדום של

 או שושן, של מרצונו לרצח, הקודם בלילה נעשה המעשה
רוצחיו. בידי ולהענישו להשפילו כדי נעשה שזה

 בערבית מודעות
אסורות

 שלוש, אהרון תל־אביב, באוניברסיטת דיקן־הסטודנטים
 מודעה כל באוניברסיטה המודעות מלוחות להסיר הורה

בצידה. לעברית תרגום ללא בערבית, שכתובה

 - בוהמה איש
ט־נ־ט? מראשי

 מסדו מתל־אביב אזרחים שני
 תל* איש־־בוהמה נגד מידע למישטרה

 מפורסמת. צבאית יחידה מוותיקי אביבי,
 המתקרא הקיצוני הימני לגוף אותו הקושר
תר — -ט־נ־ט טייתר.* נגד מי

 הם בעבר כי לחוקרים סיפרו השניים
 שיחת* ואחריי במיקרה, כאיש פגשו

א קצרה הימיות  חלק לקדמ להם הציע ת
ערבים. נגד אלימה מחתרתית בפעילות

מתרחב ״אפרופר
 12 לניהול חוזה על חתמו אפרופו בית־הקפה בעלי

 חדש, מרכדקניות - איילון בקניון ומיסעדות בתי־קפה
 השיווק רישתות רמת־גן. לאיצטדיץ בצמוד המוקם

במקום. שטחים רכשו כבר הגדולות

לא מישרד־החויו
מי פגישזת אירגן

ם מססוונטיס התאזץוות מדגי  מיוני
ת ס סגד פגישות את שאירגנו הם מי

צרפת נשיא עם לוי, דויד ראש״הממשלה•
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 שהתברר אחרי לפעולה נכנסו הם
 מישדד* על״ידי שתנחתה שהשגריתת,

לוי. למען יכולתה במיטב עשתה לא החוץ.
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הציונית. בהסתדרות חטיבת־הסטדנטים

הליברלית קמיפלגה
דייו!

 כתב־תביעה במרכז עומדת הליברלית המיפלגה :מרת
 בבאר־שבע. המחוזי בבית־המישפט עתה זמתברר

 במיקצועו, עורר־דין וידבסקי, יהודה מקומי, מיפלגה !עיל
 המוניציפליות לבחירות המתייחס בכתב־התביעה, זוען

 בניגוד פעלו ראשי־המיפלגה כי בבירת־הנגב, :אחרונות
 מיסמכים בבית־המישפט לחשוף מוכנים ואינם 'תקנון

, , , צבידיהם.
 הליברלים, של העליונה לוועדה מתייחס ידבסקי
 גרופר, פסח מודעי, יצחק השרים את ;סוללת
 יושב־ראש ואת פת, וגידעון שריר זברהם

 רנר, צבי הליברלים, העובדים לגוד
 אלי הכנסת, של ועדת־החוקה יושב־ראש

;ולאס.

משתלט קמר
הרשות גל

 הלחץ גובר כי באחרונה הבחינו רשות־השידור :נשי
 זבולון הממונה, השר ביוזמת עליהם, ;פוליטי־מיפלגתי

;מר.

בבנקים רצופה עבורה
 הסניפים את ניכר באופן להגדיל שוקלים הבנקים ראשי

 מפוצל. ולא רצוף, יום־עבודה שיפעלו
 בוקר עבודת על במשכורות לחסוך מקווים הם זו בדרך

ואחר־צהריים.

הבנקים נגד תביעה
 התארגנות מאחורי עומד מלמד גרישה הווילונות יבואן

 לפיצוייח אזרחית תביעה במרוכז שיגישו אזרחים,
 הסדר על חתמו ואחר־כך מניותיהם את שוויסתו מהבנקים,

 ובנק־ישראל. האוצר עם המניות־הבנקאיות
כתב־התביעה. בהכנת עוזרים וכלכלנים רואי־חשבון

סודית הוראה
 לשופטים-

פחות לעצור
 לישבת ראש של הרצאתו בעיקבית
על ליבאי, דויד הפרופסור עורכי־־הדין,

״1 ^ ^ ^ 1 ■■ 1111 ם ^ ■11■ ■וון ם 11*״״
י ח י •

 שמגר, מאיד העליון, בית־המישפט נשיא
ים.מעצרב האפשר כמו להמעיט לשופטים

 זו סודית הוראה של ביצועה תחילת את
 המחוזי השופט השבוע. לגלות היה אפשר

 תום עד לעצור, סירב ולך דויד בתל־אביב,
 במעשי-מירמה החשוד נאשם ההליכים.

מלאים. בתי־־המעצר בי ציין, ולך בנשים.

מהעבודה? יוצא צח
 אלי של לצירי שעבד מיפלגת־העבודה מרכז חבר צח, חיים

 מחוץ עצמו את למצוא עלול בהרצליה, בבחירות לנדאו
למיפלגה.

תובעים רשום, הוא שבו תל״אביב, צפון בסניף פעילים

 מישטרתית חקירה
בטכניון

 בפאקולטה וסטודנטים בטכניון בכירים עובדים
 חומר, למישטרה השבוע ימסרו המוסד של לארכיטקטורה

 את להעביר ליוזמה והקשור האחרונות בשנתיים שנאסף
הפאקולטה. בניין

 גורמים בידיהם, שנמצא המידע על־פי
 עומדים בטכניון המועסקים אינטרסנטיים

 שהם חשד ויש היקרה, המעבר מאחרי־תוכנית
התוכנית. מביצוע אישיות הנאה טובות יפיקו

בספר ברמאיר כישלון
 כישלון על הגדולה ההחמצה המחקר מחבר לביא, יואב

 רב כישלון על מקיף מחקר מכין לכנסת, בבחירות המערך
 בתל״אביב. המוניציפליות בבחירות והמערך בן־מאיר

 תל־אביב מחוז בקשת על־פי הנעשית העבודה,
 המצביעים התפלגות את תבחן המיפלגה, של

ליום־ההצבעה. עד מסע־הבחירות ואת

 משתלט רפוד
הגדה טיולי על

 איתן, רפאל של בראשותו צומ״ת, תנועת
 להתנחלויות העממיים הטיולים על משתלטת

בגדה־המערבית.
 של דומים טיולים מאוד הצטמצמו באחרונה

התחיה.

יעיד ברציה
 בתחילת יעיד פושט-הרגל, בן־ציון, יהושע
 כץ. אברהם הסוהר של במישפטו ינואר חודש

 כשזה םן־ציון, של מיכתבו בזיוף נאשם הסוהר
בכלא־רמלה. אסיר היה


