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שרת בעיקבות שמיר
 התיקים לחלוקת חדש הסדר על מדברים בתנועת־החרות

 ראש־הממשלה. במישרד הוא היוזמה מקור בממשלה.
 ייבחר דקל שמיכאל לוי דויד יסכים זו, תוכנית על־פי

 את יקבל ובתמורה תנועת־החרות, מזכירות כיושב־ראש
 תיק־השיכון־ את יקבל מודעי יצחק השר תיק־החוץ.

 שדרש — שרון אריאל יקבל תיק־האנרגיה ואת והבינוי,
 לו לתת הבטחתם את לממש שמיר יצחק מאנשי באחרונה

 חרות. במרכז בהתמודדות בשמיר תמיכתו בגלל תיק,
 ההסדר את לדחות שעדיף גורסים, לוי אנשי

 שלוי ולדרוש תיק־החוץ, על ולוותר המוצע,
 המזכירות. של מוסכם כיושב־ראש ייבחר

 יוכל בתנועה רב־כוח אירגוני בתפקיד לדעתם,
כוחו. את להגביר לוי

 משה של התקדים עליו שמקובל התבטא, עצמו שמיר
 ראש־הממשלה גם היה החמישים שנות שבתחילת — שרת
 שינויים לבצע סיבה כל רואה אינו והוא — שר־החוץ וגם

 יו״ר תפקיד איוש הוא אותו המדאיג הדבר בממשלתו.
החרות. תנועת מזכירות

לוי־חוסייו? פגישת
 בסודי־סודות מספרים לוי דויד של מקורביו

 בנוכחות חוסיין, המלך עם בפאריס נפגש שהוא
ביניהם. שתיווכה ישראלית עיתונאית

 וביניהם שונים, ישראליים מדינאים עם בעבר נפגש חוסיין
 בכל דיין. ומשה אלון יגאל אבן, אבא מאיר, גולדה

 מבלי לתהליר־השלום להיכנס חוסיין סירב הפגישות
 ובעיקר הכבושים, השטחים כל החזרת לו שתובטח
המיזרחית. ירושלים

 מרעישים גילויים
ארליך לצילה

 סגן־ראש־ של אלמנתו ארליך, צילה
 ארליך שימחה ושר־החקלאות, הממשלה
 שבה מסיבת־עיתונאים, לכנס מאיימת

 אם הליברלית, המיסלגה הנהגת את תוקיע
 על שרון אריאל התקפות את תגנה לא זו

המנוח. בעלה
 הליברלים גינוי שמלבד רמזה■ ארליך

מרעישים. גילויים בפיה יהד ושרון

שינויים
במישרד־השיבוז

 חבר שהוא וינר, אשר מישרד־השיכון, מנכ״ל
 יעזוב לוי, דויד השר של ומנאמניו מרכז־חרות

 יהושע יתמנה במקומו מישרתו. את בקרוב
 ויושב מרכז־חרות חבר הוא אף דווידוביץ׳,

 בעפולה מתגורר הוא ״עמידר״. דירקטוריון ראש
 של הצפון מחוז מנהל היה ובעבר

מישרד־השיכון.
 עוזר אברמסון, חנן במישרד, אחר בכיר עובד

 את נוספים חודשים בשלושה האריך לענייני־הסברה,
שלו. חוזה־העבודה

 ויקבל מתפקידו יתפטר לוי, דויד של עוזרו לבל, עמוס
 במישרד־השיכון, הקשורה ממשלתית חברה של ניהול

 רמלה־לוד. לפיתוח החברה כנראה
 כראש קצב משה סגן־השר יבחר אכן אם

 הטובים הסיכויים בעל בסוכנות, מחלקת־העליה
 שיטרית, מאיר חיב הוא אותו לרשת ביותר
 לוי. אנשי עם נמנה שאינו

 — חלמיש כמנכ״ל ימונה אפרידר, מנכ״ל ללוש, גבי
 כסגנו פרבר. אהרון במקום — בתל־אביב השיקום חברת
לוי. אנשי הם וגבע פרבר גבע. אבי ימונה

ב״בור״ זעזועים צפויים

 משינויים כתוצאה ״כורי/ ההסתדרותי
פרסונליים.

 מהעבר כישלונות יבדקו שבו־בזמן, הנמנע מן לא
בקונצרן. יחידות כמה של הלא־רחוק

 - הבא המדד
אחוז 15מ־ יותר

 דצמבר, חודש של המיחייה יוקר עליית מדד
 זאת אחוז. 15מ״ יותר יהיה בינואר, שיפורסם

 יהיה שהוא ממישרד־האוצר, להרגעות בניגוד
אחוזים. 10 בסביבות

תעופה לעיסמי יאנוש
 של נכבד חלק באחחנה רכש בן־גל אביגדור(״יאנוש״)

 שירותים ומתן צ׳רטר בטיסות העוסקת לאופר, חברת
לחברות־תעופה.

 היא החברה של החדשים הלקוחות אחת
 שלה התיפעול את מסרה אשר ״אולימפיק״,

 ו״מעוף״ ״אל־על״ מאמצי חרף ל״לאופר״, בנתב״ג
עימה. בחוזה לזכות
 בפרוייקטים אנשי־עסקים להפתיע מתכוון בן־גל

שלו. הבאים

ישתוק לא הנואל
 צפוייה להתקפה ממתינים הליברלית במיפלגה

 מועצת־ יושב־ראש הגואל, דויד(״גוקי״) של
 כנגד ״חברת־החשמל״, של המודח המנהלים

 מודעי. יצחק השר מדיחו,
 ביחד עבדו גם אלא הסיעה, באותה חברים רק אינם השניים
 מישרד־האנרגיה. מנכ״ל היה כשהגואל בעבר,

 תקופת על לומר מה יש שלהגואל מניחים
 יזיק שבידיו ושהמידע המשותפת, עבודתם

למודעי. מאוד

 יחזור עמית
לפוליטיקה?

 חברים שאינם במיפלגת־העבודה, פעילים כמה
 פרם לשימעון מציעים הנוכחית, בצמרת
 עמית, מאיר את במיפלגה לפעילות להחזיר
 ד״ש. מראשי ואחר־כך ״כור״ מנכ״ל לשעבר

 זמנו מרבית את מקדיש פוליטית, מפעילות שפרש עמית,
רבה, בהצלחה זוכה הוא שבהם פרוייקטים, ולייזום לעסקים

הירידים במרכז חקירה
 חוקרת תל־אביב עיריית מטעם פנימית ועדה
 מרכז־הירידים, מנכ״ל נגד שהועלו תלונות כמה

בר־גרא. יעקב
 של ממועצת־המנהלים חברים שכמה אחרי הוקמה הוועדה
 של התנהגותו דרך לגבי וספקות האשמות העלו החברה

בר־גרא.
 שלמה של שולחנו על יונחו הוועדה מסקנות

לפיהן. לפעול אם שיחליט והוא להט

שביתת־אוכל
במישרד־הביטחוו

 בתל־אביב מישרד־הביטחון עובדי
 השק״ם של בחדרי־האובל לאכול מסרבים

לשרותם. העומדים
 את להעלות מצה המישרד הטיבה:

 שקל מחצי המסובסדות הארוחות מחיר
שקל. 50ל־

 כניסת־ את מונע ועד־העובדים
 עלייה נגרמה ולכן לחדרי־האוכל, העובדים
 הפרטיים בתי־האוכל •טל במכירות
לקמה. שמסביב

 - שבח מס חזק
הגדה סיפוח

 בכנסת, השבוע שיועלה מס־שבח־מקרקעין, חוק
 והרצועה הגדה לסיפוח ראשון צעד הוא

לישראל.

 כאילו בשטחים קרקע ברכישת מכיר החוק
 התמים הניסוח מדינת־ישראל. בתחומי נעשתה

שבו. הסיפוח מגמת את להסוות נועד החוק של

 - ברגנשטייז
חדשה למישרה

 בבנק בכיר בעל־תפקיד לשעבר ברגנשטיין, חיים
 מישרה קבלת על מתקדם משא־ומתן מנהל הפועלים,

 איתן של אחיו הוא ברגנשטיין הבנקים. באחד בכירה
אבניאון.

 במשק בכירים עובדים של התופעה
 עבודה ומחפשים הפורשים ההסתדרותי,

 בצמרת רבה דאגה מעוררת הפרטי, במיגזר
ההסתדרות.

לחיילים בדיקות־שתז
 לברר כדי לחיילים, חדשה בדיקה באחרונה הונהגה בצה״ל

בסמים. משתמשים הם אם
 בדיקות־סתע עורכים הצבאית המישטרה אנשי

 הנבדק אם זו בדרך ובוחנים שתן־החיילים, של
בסם. השתמש

 כבר בתל־אביב במחנה־מטכ״ל חיילים כמה
 שהם העלתה כזו שבדיקה אחרי למאסר, נשלחו

תורנות. של בשעות בסמים השתמשו

 בתל־אביב דירה
אפריקאי לנשיא

 מנגובה, לוקאם בוסוטוצואנה, נשיא
 דירות שלוש באחרונה קנו ליאה, ואשתו,

בתל־אביב. הירקון ברחוב בבניין־מגורים
שב השחורה, מדינת־הבובות נשיא

 הדירות את ישפץ דרום־אסריקה, תחום
אחת. לדירת־שרד אותן ויהפוך

בעבודה מחדש אירגח
 של חדש מיפוי מכין העבודה מיפלגת של תל־אביב מחוז

 במיבנה־העיר. השינויים לפי בעיר, התנועה סניפי
 מיבנה הרחבת את מחדש האירגון יאפשר המתכננים, לדעת

חבריה. מיספר וגידול המיפלגה

שגריר
העריה למחלקת

 העליה ראש־מחלקת בתפקיד שיזכה המועמד
 אהרון, חיים הוא חרות מטעם הסוכנות של

בקולומביה. ישראל שגריר
 טוענים ותומכיו המודח, קוטלוביץ׳ רפאל את יחליף אהרון
נתונה. היתה שבו מהשפל המחלקה את להרים יצליח שהוא

 לעיסקי ,.רסקו״
הלבשה

 לשותפות נכנסת רסקו, של חברת־בת שהיא ערד, חברת
 ואופציה לייבוא הזיכיון את וקיבלה פרטיים יזמים עם

 ושל אקסלוסיבית) פירוציי(הלבשה של בארץ לייצור
ספורטיבית). בנטון(הלבשה

 נגד בגיא
מנעולי־הגלגליס

 אסורים, במקומות החונות גלגלי־מכוניות נעילת חוק
 יועמד שעבר, בשבוע בכנסת שלישית בקריאה שעבר

בג״ץ. במיבחן
 הראשונה בקריאה עברה לא הצעת־החוק

 טכנית להצעת־חוק שהוצמדה משום בנפרד,
 לחוק שהתנגדו ח״ביס תעבורה. בענייני אחרת

נגדו. להתבטא יבלו לא
 פנייה מישפטנים, עם ביחד הח״כים, שוקלים עתה

 האקט את לבטל כדי לצדק, הגבוה לבית״המישפט
לוועדה. הצעת־החוק הועברה שבו הפרלמנטרי בקונצרן זעזועים צפויים קצר זמן בתוך


