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114יז־ך
 אורגד כהן

בהתפטרות איים
 השני ביום איים אורגה כהן יגאל שר-האוצר,
 נגדו השיסוי מסע יספק לא אם בהתפטרות,

בתנועת־החרות. שונים גורמים מצד
 אשר שמיר, יצחק בראש־הממשלה, בכנסת פגש כהן־אורגד

 האווירה. לטיהור שיפעל לו הבטיח
 בממשלה הדיון תום שעד שונים, לשרים הודיע כהן־אורגד

הציבור. על חדשות גזירות יוטלו לא בהצעת־התקציב

 נפגש רא לוי
חוסיין עם
 לוי, דויד ראש״הממשלה, סגן מפמליית להדלפות בניגוד
 בצרפת, למסעו האחרון ביום חוסיין המלך עם נפגש שהוא

 האחרון. ברגע בוטלה המתוכננת שהפגישה עתה מתברר
 שתוכננה לפגישה, מהסכמתו נסוג ירדן שמלו נראה

 ההדלפות בעיקבות ישראלית, עיתונאית של בתיווכה
הפגישה. קיום לפני עוד הישראלי מהצד

 שכאלה חיים
1בה לחיים
 יהיה כהן, היים בדימום, העליון השופט

 של.חיים הקרובות התוכניות אחת אורח
הישראלית. הטלוויזיה שמפיקה שכאלוד,

 המערך
ו״צמן נגד

 עזר על זועמים העבודה במיפלגת אנשי־מפתח
 מהפך של סיכוייו את באחרונה שמנע וייצמן,

 וייצמן הודיע אילו לטענתם, פרלמנטרי.
 הליברלית מהמיפלגה לחברים חד־משמעית

 ומאפשרים פורשים היו הם איתם, יפעל שהוא
 בחירות. ללא שילטון, שינויי
 שיפיל האיש להיות רוצה אינו שווייצמן גורסים בעבודה

 עימו ולקיים לטרוח חבל ולכם הליכוד, ממשלת את
מגעים.

 בעד העבודה
ממשלת־ליבוד

 תנועה להקמת במגעים פתח בן־מאיר רב ח׳נדהעבודה
 הצלה .ממשלת להקמת שתפעל בכנסת, בידמיפלגתית

כהגדרתו. לאומית',
 יותר כבר החתים פרם, שימעון של מגיבוי הנהנה בדמאיר,
מהמערך. חציים תוכניתו, על ח׳כים מעשרה

סערה
בצרפת בשגרירות

 ישראל בשגרירות בבירה פקידה אביטל, קולט
 בצמרת סערת־רוחות עוררה בצרפת,

 בביתה אירגנה היא — הסיבה מישרד־החוץ.
פרם, לשימעון מיפלגתי אופי בעלת פגישה

 השגריר, ידיעת ללא בפאריס, היה כשזה
בה. 5נזן השגריר סופר. עובדיה

 רב מידע מדליפה שהיא נגדה: שהושמעו אחרות טענות
בפאריס. המתגוררת ישראלית עיתונאית שלה, לידידה

בהתנחלויות משבר
 ההטבות שגם הרושם, מתקבל הליכוד בצמרת

 להתגורר לעוברים עתה הניתנות יוצאות־הדופן
 ניכר לגידול יביאו לא לקו״הירוק מעבר

בהתנחלויות.
 מישרדי בין המאבק התחדשות בקרוב צפוייה זה רקע על

 שבשטחים במתנחלים הטיפול בעניין והשיכון, החקלאות
הכבושים.

ב״כלל׳ רתיחה
 של למצב מתקרבת ב״כלל״ הטמפרטורה

רתיחה.
 אבל דוברת, אהרון המנכ״ל, יוחלף לא שעה לפי אומנם
 המניות בעלי על־ידי יידחו שלו שונות שהצעות ברור

הפועלים. ובנק דיסקונט בנק בחברה, העיקריות

 לחצו שופטים
החייבים על
 הופתעו הכנסת של בוועדת־הכספים ח״כים
 משופטים. שיחות-טלפון שעבר בשבוע לקבל

 עשרה של קיצוץ על להחליט שלא התבקשו הם
משכרם. אחוז
מחברי־הוועדה. חלק בקרב רוגז עורר הדבר

תפוסת־שיא
למצריים

 לקאהיר מתל־אביב אגד בקו עתה נוסעים רבים ישראלים
 במצריים. קצרים לסיורים רפיח, דרך

 בבנק לקבל יכול נוסע שכל היא, לגידול הסיבה
 מתשלום פטור גם והוא דולר, אלפים שלושת

מם־נסיעות.

בצרות .אליאנס״
 התאוששות על המוסרות והידיעות, ההודעות
 מלהיות רחוקות — ״אליאנס״ צמיגי במיפעל

מדוייקות.
 שהחברה הון, גיוס לשם• נוחה אורכה ליצור אחת: כוונתן
 בקרוב שייערכו הנמנע מן לא להתאושש. כדי לו זקוקה

החברה. בצמרת פרסונליים שינויים

מספרד
ללוס־אנג־לס

 דבורץ דני הוד, גירעון הספורט שדרי
 באולימפיאדת הרדיו את ייצגו יצהר ורמי

הקיץ. שתיערך לונדאנג׳לם,
 התקבלה שלושתם את לשלוח ההחלטה

 למחדל נקשר ששמם משום בהפתעה,
 העולמי הגביע ממשחקי השידורים
 אז .1982ב״ בספרד שהתקיימו בכדורגל,

 בבית־ מחדרם שידרו שהם נגדם נטען
ממגרשי׳־הכדורגל. ולא המלה,

 תייצר לא ״כור״
נעליים?

 הייצור כדאיות את מחדש לבחון עומדת ״כור״
 בשנתיים כי שהתברר אחרי נעליים, של

כמצופה. רווחים זה ענף הניב לא האחרונות
 היו שהכל משום כור, לקהילת הפתעה היה זה גילוי

ריווחי. ענף שזהו בטוחים
 את שנבל, דן הנעליים, מיפעלי מנהל החליף בינתיים
 הקרמיקה. ממיפעלי אחד את ינהל והוא תפקידו,

 ישירה השלכה תהיה הענף על ב״כוד׳ לדיונים
עובדים. 800 על

בצפון תא־בתבים
 המתרחש את שוטף באופן המסקרים הצפוניים, הכתבים
 בטבריה במלון שעבר בשבוע נפגשו ובגליל, בגולן בלבנון,

 אינטרסים אל להגן כדי נפרד, תא הקמת על והחליטו
שלהם. ספציפיים

 הסיקור לתחומי בקשר אי־בהירות — להתארגנות הרקע
שלהם.

במלזננת חפריט־תייר
 בקרוב יציגו בארץ בבתי־המלון המיסעדות כל

מוזל. במחיר מלאה ארוחה — תייר״ ״תפריט
 תפריט להציג המלונאים יסכימו לא שבועיים בתוך אם

מתאים. צו־פיקוח שר־התיירות יוציא כזה,

 נתפס סא״ל
בגניבה

 בגניבה נתפס פעיל בשירות סגן־אלוף
 בצהרי בהרצליה, .פופרפארס״ מחנות

שעבר. יוגדהשישי
 את עצר המקום של קצין־חביטחון

 רגיש. צבאי תפקיד בעל שהוא האיש,
 בערבות שוחרר במישטרה, נחרך הוא

לפרקליטות. יועבר ותיקו

בגדה נופש
 אתרי־נופש של פרוייקטים לייזום חדשה חברה
באחרונה. לפעול החלה המערבית בגדה

 יועצו דודאי, אבי תנועת־החרות: מרכז חברי הם שותפיה
 מירושלים פרסבורגר שמואל שרון, אריאל של לשעבר

מור. (.דודו״) דויד העסקים ואיש

 ריגר־פישמן תיק
מתעכב
 מיסוי לפרקליטות שהועבר חומר-החקירה,

 — פישמן ואליעזר ריגר יוסי נגד וכלכלה,
באיטיות. מטופל

 מקיפים כתבי־אישום להכין מתקשים הפרקליטות אנשי
 שנה לפני שביצעו עבירות־לכאורה בעניין השניים, נגד

רונית. הנאמנות בקרן

 הינע״□ הסטודנטים
מתארגנים

 מתארגנים תנועת־החרות חברי סטודנטים
בהמפוסים. לפעולה

 הסטודנטים התאחדות יושב־ראש לשעבר כץ, ישראל
 לענייני המיוחדת הוועדה כיושב־ראש מונה הארצית,

זאב. במצודת סטודנטים

הרקטור נגד סטודנטים
 תל״אביב באוניברסיטת למישפטים בפקולטה תלמידים
 יורם האוניברסיטה, רקטור נגד יוצאי־דופן צעדים מתכננים

 בחוג. מרצה גם שהוא דינשטיין,
 בתלמידים, דינשטיין פוגע הסטודנטים, לטענת
לכך לשים החליטו הם אותם. ומשפיל מעליב

קץ•

 מילחמת צפוייה
רעפים

 ייבוא נגד התעשיינים שמנהלים המילחמה במיסגרת
 שמישרדי־ כהוכחה קלים במיקרים יבחרו הם במחירי־היצף,

 בעלי מוצרים של ייבוא הקפדה ללא מאשרים הממשלה
ירודה. איכות

 רעפים יהיה הראשון המייובא המוצר
לגגות. דקורטיביים


