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א- מילו
החוץ שר סגן

 חרות לח״כ פנה שמיר, יצחק ראש־הממשלה,
 להיות לו והציע קבוצתו, מראשי מילוא, רוני
 יהודה המפד״ל ח״ב של במקומו שר־החוץ, סגן

שהתפטר. בן־מאיר,
 יוכל כבן־מאיר, הוא, שגם להבין למילוא נתן שמיר

 המישרד. את למעשה ולנהל הממשלה בישיבות להשתתף
 לזעזוע יגרום מיקרה שבכל שר, מינוי ימנע סגן־שר מינוי

בממשלה.
 במלוא ההצעה את שוקל שהוא למקורביו הודיע מילוא

אתגר. המוצע בתפקיד רואה ושהוא הרצינות,

חרות מרכז
בינואר

 12ה־ החמישי, ביום יתכנם תנועת־החרות מרכז
 שנה. במשך בונם שלא אחרי בינואר,

 יצחק ראש־הממשלה, ינאם במרכז־הישיבה
 מדיני. דיון ייפתח נאומו ואחרי שמיר,

 לבחור כדי הנהלת־התנועה, תתכנס שבועיים כעבור
המזכירות. ביושב־ראש

 של ניסיון אלה אירועים בשני רואים במצודת־זאב
בתנועה. הפעילות את לעורר ואנשיו ראש־הממשלה

 יבקר משד
העמדה ביזבוזי

 יגביר הקרובים יועציו עצת לפי
 פעילותו את משל, ירוחם מזכיר־ההסתדרות,

הקרובים. בשבועות החברתית־תנועתית
 לפני להתפטר בכוונתו שאין שוב משל יודיע זו במיסגרת

 בכירים על חריפה ביקורת ישמיע הוא תקופת״הכהונה. תום
 באורח־חיים הנוהגים הסתדרותיות, ובחברות במוסדות

וראוותני. בזבזני

לחיגגר של בנו
מהצבא מקרר גנב
 שני ומתנחל לווינגר משה הרב של בנו

 השייך אזרחי, מקרר גנבו מקריית־־ארבע
 בית־הכנסת ליד צזדל של מעמדה לצבא,

בחברון. .בירכת־אברהמי׳
 חיילי־חמילואים יחידת עמדה כאשר

 חייה יכול לא שעבר, בשבוע להשתחרר
 להשתחרר, המקרר על שחתם החיל
בציוד. מחסור לו שחיה משום

 לקריית־ נסע יחידת־המילואים מפקד
 מנהיג של בנו את איתר ארבע,

 הגנב למושל. אותו והביא ההתנחלות
 את איפשר ובך המקרר, את החזיר

 של בנו המלואים. חייל השתחררות
לדין. הועמדו לא השני והמתנהל לווינגר

 לימין העובדים
חופי

 שדרשה ב״חברת־החשמל״, עובדים קבוצת
 מקופחת עצמה שראתה משום תנאים הטבת
מדרישותיה בה חוזרת שהיא הודיעה בשכר,

 יפרוש לא חופי, יצחק החברה, שמנבל בתנאי
השבוע. שאיים כפי —

הטלוויזיה ראשי
זועמים

 הטלוויזיה והנהלת רשות־השידור צמרת
 כתבת־לווין, של שרירותית פסילה על זועמים
 בליל־שבת וששודרה ישראלית בבעיה שעסקה

ובירדן. באירופה שבת ובמוצאי

 יפטרו לא
העובדים״ ב״חברת

 מפורשות הורה משל, ירוחם ההסתרדות, מזבל
 מפיטורי להימנע ההסתדרותיות לחברות
כספיים. בהפסדים הדבר כרוך אפילו עובדים,

 שיטה למצוא הוטל רוזוליו, דני חברת־העובדים, מזכיר על
 המערכת, בתוך והסבה־מיקצועית ניידות־עובדים של

ההפסדים. את שתצמצם
 לפרוייקטים סולל־בונה חברת עתה נכנסת זו מסיבה
 המוגדרת. פעולתה בתחום שאינם
הכושלים. המיפעלים את בקפדנות בודקים בכור

אושפז דקל
 ביום אושפז דקל, מיכאל שר־החקלאות, סגן

ברע. שחש אחרי בתל־השומר, השני
 שעבר אחרי בית־החולים, את דקל יצא שעבר באוגוסט
 ביום, רבות שעות לעבוד שב באחרונה ניתוח־לב. בהצלחה
בגדה. ארוכים ימי־סיורים בשלושה היה שעבר ובשבוע

יפעלו צלי״ל
הכבושים בשטחים

 לפעול מתכוונת כץ, ישראל בראשות צלי״ל, תנועת
 של הפגנה או פעולה כל נגד הכבושים בשטחים

הישראלי. מחנה־השלום
 איתן, רפאל של אנשיו עם קשר כבר יצר כין

 ועתה תנועת־החרות, וצעירי גוש־אמונים אנשי
 האירגונית התשתית את מכינים הם

הקרובים. למיבצעים והלוגיסטית

מנחה טל האלוף

 מבוססת טעליו
עוסק מילחמה,

 שעות שמונה
הערכותיו שר

הרמזחק את
 הספר מחבר וו* חרמן

 רוחות סידרת־הטלוויזיה
ישראל. על ספר בכתיבת

 שי שיחה ניהל זה לצורך
 א טל, ישראל האלוף עם

הספר בכתיבת אותו ינחו

את תשלם הממשלה
הליכוד ביטאון הפסדי

 צבר הליכוד, שבועון את המוציא שיף, יהודה המו״ל
 עומד הוא כן ועל שקלים, מיליוני עשרות של הפסדים
 לירחון. הביטאון את להפוך

 הלוואה לו עתה-לסדר מנסים בליכוד ידידים
 בתנאים דולאר, מיליון חצי בסך ממשלתית

 ההפסד. על אותו לפצות כדי מיוחדים,
 בתמיכה העיתון הוצאת אפשרות בחרות בודקים בינתיים

תומך־התנועה. גדול, קבלן של

 נתפסו הדזלארים
בית־המשפט במיזנון

במטה־הארצי לחקידות־הונאה היחידה חוקרי

 בתל־אביב המחוזי בית־המשפט במיזנון תפסו
 שכר־טירחתו את במקום שקיבל עורך־דין,

 הדולארים 500 על העולה בסכום בדולארים,
המותרים.

 יוגש קצר זמן בתוך לפרקליטות. הועבר ותיקו נחקר, הוא
מט״ח. עבירת בגלל כתב־אישום, נגדו

 ישראליים תנינים
בקניה

בקנייה. תנינים לגידול חווה מקימה ״כל״ל״
ישראלי. הוא אותה, שיאייש מהצוות, חלק

 ננזף שליטא
שמיר על־ידי

 קשות ננזף שליטא בני הליברלים ח״ב
 עם הצבעתו בגלל שמיד, יצחק על-ידי

 הפעלת המשך בעניץ האופוזיציה
בצםון־האדץ. בשבתות ציבורית תחבורה
שפל לשליטא קרא שמיר  אותו וה
 שליטא התחייב לבסון* אנשים. בנוכחות

 הוא הנושא באותו הבאה שבהצבעה
מהמליאה. ייעדר

 הדיילזת פרזזת
במכס נרשמות

 לחדל לטיסות החורף היוצאות ״אל־על״, דיילות
 במכם לרשום חייבות עבודתן, במיסגרת

 אם גם לובשות, שהן מעיל־הפרווה את בנתב״ג
ובלוי. ישן הוא

 של הבלתי־רשומות הפרוות את מחרימים המכס שילטונות
תשלום־מכס. עבורן ותובע החוזרות, הדיילות

יעזזר רזי
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 סגן של ואחיו לוד עיריית ראש לוי, מקסים
 למצוקה נקלע לוי, דויד ראש־הממשלה,

בעירו. קואליציונית
 התאחדו עתה עצמאית. רשימה בראש ניצח הצעיר לוי

 15 מתוך 10 שלהם אחרת, מקומית וסיעה הליכוד המערך,
 סגנים שלושה בחירת ידרשו והם חברי״המועצה,

מטעמם. לראש־העיר
 את וביקש בכנסת, השבוע התרוצץ לוי מקסים
אחיו. עזרת

 מחפשת ,,ארקיע
שותפים

 חברת שראשי גורסות עקשניות שמועות
 קצר זמן בתוך יחפשו ״ארקיע׳׳ התעופה

 הנמנע מן לא לחברה. שותפים או משקיעים
 למישרד־התיירות, המקורב מתווך, שבאמצעות

 מישרד על־ידי לחברה לסייע ניסיון יעשה
ממשלתי.

 הגורם להיות דוברת, אהרון כלל, מנכ״ל של תוכניותיו
 זווית. לקרן שעה לפי נדחו בארקיע, הדומיננטי

 נכבד חלק לרכוש היתה דוברת של המקורית התוכנית
 אינו החברה של מצבה אך לבורסה, ולצאת מחברת־התעופה

 אשף־הבורסה דכנר, שמואל חסר ולדוברת זאת, מאפשר
 ריווחיים פיתרונות למצוא בעבר שהצליח כלל של

מסובכים. במצבים המצויות לחברות

 מוסר,,הארק״
ייסגר?

 שניצר, מאיר ועורכו, הארץ מוסף עובדי בין הסיכסוך
 שיירגעו עד לתקופת״מעבר, המוסף לסגירת להביא עלול

 במערכת. שינויים ויתבצעו הרוחות
 מעבודתו פורש אולמן, גד המוסף, של הוותיק הגרפיקאי
בהארץ.
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