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הפתעה מכין שמיר
 ואת הציבור את בקרוב יפתיע שמיר יצחק

 לה שתהיה דרמאתית, בהודעה הקואליציה
 ישראלי. כל של חייו על השפעה
 יבוצעו לא אם כי סבורים החרות בתנועת

 את הליכוד יאבד בקרוב, המתוכננים המהלכים
השילטון.

להסביר יידרש ארנס
 בלבנון באחרונה ששירתו מילואים חיילי

 משה שר־הביטחון, עם פגישה לדרוש מתכוונים
 על הסברים ממנו לקבל כדי ארנם,

 המתרחש את תואמות שאינן התבטאויותיו,
הצפוני. בגבול

 לבנונים של מעצרם סביב היא הפרשה
 מעצרם מקום האחרונים, בשבועות ופלסטינים

המעצר. ותנאי
 החברים מהאופוזיציה, לח״כים נמסר כך על מידע

בוועדת־החוץ־והביטחון.

הורביא בארי רוצה פרס
 היה פרם, שימעון העבודה, מיפלגת יושב־ראש

 אלי ״טבע״, צלנכ׳׳ל את בציבור להציג רוצה
 בממשלה שר־האוצר לתפקיד כמועמדו הורביץ,

אלטרנטיבית.
 חברו יעקובי, שגד למסקנה פרס הגיע האחרון בשבוע
 להיות יוכל הוא היותר לכל לתפקיד. יתאים לא מרפ״י,

 נפתלי גם חזק. אוצר שר של לצידו שר־המיסחר־והתעשייה
 המישרה. את לעצמו להבטיח יוכל לא בלומנטל
 קצר, זמן לפני ההצעה את שקיבל הורביץ,
 להצעות בחיוב להיענות אם בינתיים מתלבט
גדול. פינאנסי ממוסד שקיבל גישוש

 התפטרות דרש קימתי
ברמאיר

 לפני העמיד קימחי, דויד מישרד־החוץ, מנכ׳׳ל
 שסגן־השר או תנאי: ושר־החוץ ראש־הממשלה

מתפקידו. יתפטר שהוא או ילך, בן־מאיר יהודה
 חמורים נזקים גרם המפד״ל שח״ב הסביר, קימחי

הכושלת. מדיניותו בגלל בשירות־החוץ,

עבודה ימי חמישה
 ימי־עבודה לחמישה הצעת־חוק יוזם הליכוד

בשבוע.
 נועדה קליינר, מיכאל חרות ח״כ עומד שמאחוריה ההצעה,
 החילוני. הציבור על להקל וגם מימדי־האבטלה את לצמצם

 סעיפים עוד לממש בקרוב תיאלץ הקואליציה
 אגודת-ישראל, עם הקואליציוני בהסכם

השבת. שמירת שעניינם

רזי למחנה יזמו!
רוידלד ©*ן7111? שלס, ,,המכו

 בן יומון הוצאת של אפשרות בוחנים
 ומאחורי עמודים. שמונה עד ארבעה
 קשורים שהיו וסירסומאי מדל יעמדו

 המקורב קבלן שנסגר, הליכוד לשבועון
מחדל. וחמים לוי לאנשי

 דעת־־קהל ליצור — התוכנית כוונת
ללוי. אוהדת
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מיתקפה מכין ארידור
 לצאת החליט ארידור, יורם לשעבר, שר־האוצר
 עליו. שגזר מהשתיקה

 על הסברתית במיתקפה לצאת מתכוון הוא בקרוב
 המדיניות ועל שהוכשלו, המשק להבראת תוכניותיו
הנוכחית. הכלכלית

דיסקר בא מדוע
 צרפת נשיא של בארץ הפרטי ביקורו עם

 נסיון כנראה הוא ז׳יסקר-דסטן, ולדי לשעבר,
אישי. עניין לסדר
 מילחמת מנהלת ז׳יסקר־דסטן של שחברה דווח כבר בעבר

 גונן, שמואל(״גורודיש״) עם לכרייודיהלומים זכיונות
המרכז־אפריקאית. ברפובליקה בשיטחי־כרייה

ו1ודבר לאדמוז שחלה
 נתן והעיתונאי אדמון דויד הפירסומאי תומכי

 לבחירתם שדולה בכנסת עתה מפעילים ברון
 ולתפקיד הועד־המנהל יושב־ראש לתפקיד
רשות־השידור. של המנכ״ל

 את המפעיל ברון, יוסי בכנסת, חרות דובר של אחיו ברון,
 מנכ״ל. להיות רוצה מאוד היה הבחירה, עבור קשריו

 משום במינוי, יזכה שאדמון מקווים הליברלים
 אובדן על אותם לפצות חרות תוכל זו שבדרך

אחרים. תפקידים
 וטו יטיל לא ששר־החינוד־והתרבות מאמינים בליכוד
 1ב־ המתפנה לתפקיד ינון, מיכה שלו, איש למנות וידרוש

באפריל.

לגדה בחרל מבירות
 מעבר ברמת־קידרון הבונה ״גימבד חברת

 בלונדון מישרדי־מכירות פתחה לקדהירוק
בנידיורק. דומה מישרד תפתח היא ובקרוב

 במחשבים, תארים לבעלי מיוחדים תנאים תציע החברה
מרכז־מחשבים. יוקם שבהתנחלות מכיוון

- דולארים מבריחי
מד פעילי לי

 לשיל־ באחרונה שהגיע פודי, מידע
 שלושה מחשיד מס־ההכנסה, טונות

 ובליברלים בחרות בדברים פעילים
 גדולות בכמויות זר מטבע בהעברת
האחרונים. בשבועות לאירופה

 המבריחים נתפסו לא מדוע פרוד לא
נכון. היה החשד אם ההברחה בשעת

נמשכת דרמת,האחים״
 ומשה שמואל(.סמי״) האחים כי השמועות

 בסיכסוך יתפשרו ״גדות־, חברת בעלי יוחננוף,
שוב. נתבדו - המיליונים רכוש על

 שתי חלו ובינתיים במלוא־עוזה, מתנהלת ביניהם המילחמה
חשובות: התפתחויות
 העליון בבית־המישפט עירער גולדנברג אמנון עווד־הדין

 כבורר. רוטנשטרייך יהושע הד״ר פסילת על
 את סוגר ״דנות״, ממשקיעי אחד סמי, האח

 בעיקבות אסיה־, ב״בית המפואר מישרת
האחרונות. ההתפתחויות

ייסגר הלב! 1הק
 הלבן, הקו במצוקה, להומרסכסואלים הטלפוני השירות

 לאייש שאמורים מתנדבים מיעוט בגלל להיסגר עלול
אותו.
 ומרכז ללסביות הטלפוני השירות הסגול, הקו

 מתנדבות בנשים מחסור בגלל סופית, נסגרו סול־האשה
להפעלתו.

ב,,כנס״ נשאר בומה
 של שקשריו גילה, לבורסה ״כנם־ חברת תשקיף

 חודשו. החברה עם שביט אברהם(״בומה״)
 של מועצת־המנהלים כיושב־ראש בתשקיף שמופיע שביט,

 ניתוק ועל בכנס חלקו מכירת על בעבר הודיע החברה,
למנוע כדי מייסדיה, בין היה שהוא החברה עם הקשרים

 עומד שהוא אחרים גופים ובין בינה ניגוד־אינטרסים
בראשם.

רבר־גרא בעיות
 ייתקל בר־גרא, יעקב מרכז־הירידים, מנכ״ל

 כמזכ״ל לו שהוצע למינוי עזה בהתנגתת
הליברלית. המיפלגה

 ראש שמינה פנימית, ועדת־חקירה דוח הסיבה:
 יסבך מרכז־הירידים, בעניין תל־אביב, עיריית

ביותר. חמור באופן אותו

 - ״נתקעה״ החקירה
יודח הדובר

 לחקור שמונה צוות־־החקירד, כישלון
 במרחב סערה יחולל כץ, דני הנער רצח את

הגליל.
 חוקרים חמישה יוחלו!. הצוות ראש

 את לתגבר לצפון יישלחו מירושלים
 המחוז מפקד אישית פיקח שעליו הצוות,

ערן. יצחק הצפוני,
 יועבר קופלר, דני מרחב־הגליל, דובר

 החקירה בכישלון חלקו בגלל מתפקידו
בתחילתה. בציבור שיצר ובציפיות
 עקב איבצן, אריה המישטרה, מפכ״ל

 ודרש החקירה, כישלון אחרי מקרוב
הנדרשים. השינויים שיבוצעו

לכנסת הכסח מגש
 יהיה הכסף, מגש נאמן, יהודה(״ג׳אד״) של החדש סירטו
 שיופנו והמפד׳ל, מחרות ח׳כים של לשאילתות נושא

 ומחזות. סרטים לביקורת המועצה על הממונה לשר־הפנים,
 הוא שמאליים, וערבים יהודים ביחסי העוסק הסרט,

אש״פיסטי. סרט־תעמולה לטענתם

 במישרד הדתות
העסדה

 ופיתוח להכשרה האגף מנהל רכלבסקי, יובל
 מודח, להיות עלול במישרד־העבודה, כוח-אדם
 של מנאמניו כחלץ, רפי לתפקיד יכנס ובמקומו
אוחיון. אשר המנכ׳׳ל,

 שני ותואר בכלכלה ראשון תואר בעל הוא הנוכחי המנהל
 מבוקש שבו מיכרז, פירסם מישרד־העבודה במינהל־עסקים.

 שירות־המדינה נציבות שני. תואר בעל מהנדס למישרה
 המישרד עובדי ועד הסברים. וביקשה המיכרז את החזירה

 בעיקר בתפקיד, לשינויים הוא אף מתנגד אוזן אהרון של
העבודה. בלישכות לאגף דרישה יש שבה בתקופה

בחיות ניסויי□ נגד חוק
 נגד הצעת־חוק״פרטית יגיש שפייזר אליהו העבודה ח־כ

 תחקיר כתבת אחרי באה יוזמתו בבעלי־חיים. ניסויים
).8.6.83(הזה בהעולם שפורסמה

 צותתה המישטרה
לפרקליט

 שני־שגיא, ורונן בדגל גיל של מישפטם במהלך
 כי התברר אלטרוביץ, יעקב הברוקר ברצח המואשמים
 היה שאליהם הטלפונים לכל צו־ציתות הוציאה המישטרה

 מהכלא. יתקשר שברגל ברור
 גם המישטרה סניגורו. של זה גם היה מיספרי־הטלפון בין

 מבלי עורך־הדין, של הפרטי שמו על נוסף, צו הוציאה
מיקצועו. את לציין

 כך על זועמת הדין לישכת־עורכי
 מבלי צותת, עורך־דין של שמכשיר־טלפון

כך. על ידע הצו את שהוציא שהשופט

 לאמננינת הפקנלטה
ל״בית־צבי־

 בכובד־ראש דנה תל־אביב אוניברסיטת צמרת
 לאמנויות החוג מפעילויות חלק להעתיק בהצעה

 הגירעון את להקטין כדי ברמת־גן, ל״בית־צבי־
בתקציבם.


