
 עתה מפעילים מ״כנק־לאומי״', יפת ארנסט
 מימוש למניעת ובממשלה בכנסת חזקה שדולה
 המניות לחקירת זמיר יצחק של יוזמתו

הבנקאיות.
 על ההכרזה שעצם היא, ראשי־הבנקים שמשמיעים הטענה
 בקרב ישראל של הפינאנסי במעמד יפגע בחקירה פתיחה

הבינלאומית. הבנקאות

בשגרירות מועדי
 נפגש מועדי ג׳עבר לשעבר הדרוזי החייב

 כדי האמריקאית, השגרירות נציגי עם באחרונה
 הנחתים וביחס בלבנון הדרוזים במעמד לדון

אליהם.

שגי נגד שריר

ןיך1י*וגו
השסע יחליט גבו!

 נבון, יצחק הנשיא־לשעבר, של מחנהו ראשי
 עתידו בשאלת מכריע לדיון השבוע יתכנסו

העבודה. במיפלגת
 בשתי ידונו נבון, של בבירכתו שנערך בכינוס

 של במועמדותו נבון תמיכת האחת: הצעות.
 תמורת לראשות־הממשלה, סרס שימעון
 יישמר זה במיקרה לנבון. תיק־החוץ הבטחת

 רבין. ליצחק תיק־הביטחון
 זאת, בכל יתמודד, שנבון היא השנייה ההצעה

 זו החלטה קבלת משמעות ראשות־המיפלגה. על
אחרי־כן. מייד מטה־פעולה הקמת היא

גיקסח נגד בהנא
 האך־בי־איי לראשי שהגיע מידע

 ״הליגה שאנשי מגלה, בארצות־הברית
 זוממים בארצות־הברית יהודית״ להגנה
 ג׳קסון, ג׳סי השחור, ,במועמד לפגוע

 המיפלגה ראשות על המתמודד
לנשיאות. הבחירות לקראת הדמוקרטית
 מקרוב מעקב מתנהל מכך כתוצאה

 וקישריהם מעשיהם חברי־התנועה, אחרי
החברתיים.

 את בישראל גם בודקים האמריקאים
 ואנשי כהנא מאיר הרב שבין הקשר
בניו־יורק. הליגה

 ברצינות מתייחסים בארצות-הברית
האמרי בשגרירות גם וכך לעניין, רבה

בתל־אביב. קאית

בתעלת־הימים סערה
 שיעסוק הקרוב, מבקר־המדינה בדוח הפרק

 מעיני שינה מדיר כבר תעלת־הימים, בפרוייקט
מודעי. יצחק שר־האנרגיה-והתשתית,

 איים הוא שמיר, יצחק ראש־הממשלה, עם בפגישה
 תתמלא. לא בקשתו אך ייגנז, לא הדוח אם בהתפטרות

 של היוקרתי בפרוייקט מוחלט כישלון על יצביע הדוח
הביצוע. מבחינת והן ההשקעה היקף מבחינת הן הליכוד,

בדיון הלאומי הגוש
 נוספת בפעם בוחנים בקואליציה שונים גורמים

 של תלכיד — הלאומי הגוש הקמת את
 — הקואליציה את עתה המרכיבות המיפלגות

בבחירות. המערך עם משותפת להתמודדות
 שהיא תנועת־החרות, תתחייב כזה גוש הקמת במיסגרת

 ברשימה ריאליים מקומות לתת הדומיננטי, הגורם
 הקואליציה. מרכיבי כל לראשי המשותפת

 בחיוב רואה שמיר, יצחק ראש־הממשלה,
 תפתור שהיא ומסביר כזו, התפתחות
 מתחבטת שבהם הבעיות כל את בבת־אחת

הקואליציה.

גירסתו ימסור שרו!
 לשתוק מתכוון אינו שרון אריאל השר־בלי־תיק

 בתיכנון חלקו בעניין החדשים הפירסומים על
וניהולה. המילחמה

דרכי את בוחן הוא בארצות־הברית, מסיור ששב אחרי עתה,

זמיר+איבצן מתיחות
 המישפטי היועץ בין באחרונה עבר שחור חתול

 אריה המישטרה, ומפכ״ל זמיר, יצחק לממשלה,
 שונים, בנושאים אי־הבנות רקע על איבצן,
ביניהם. מיקצועי שיתוף־פעולה היה שבהם

 אמיל רצח חקירת לסיום נוגעת האלה מאי־ההבנות אהת
גרינצווייג.

יוזלו החשמל תעריפי
 במיתקפה לצאת מתכוונת ״חברת־החשמל״

 המתנגדים בממשלה, שרים נגד הסברתית
הקרובים. בחודשים בתעריפי־החשמל להעלאות

 והשלמת לפחם המעבר שהמשך טוענת, חברת־החשמל
 ריאלית לירידה יביא בחברה הפנימית ההתייעלות תהליך
 התחשיבים, על־פי הבאה. שנת־הכספים בסוף לצרכן במחיר
 יהיה ולא הייצור, עלויות את מחירי־החשמל אז ידביקו

ממשלתית. בסובסידיה אף צורך

 .מ״תדיראך חששות
ו,הסנה״

 מהמתרחש באחרונה מוטרדים העובדים חברת ראשי
 השאלה נשאלת שלגביה החברות, אחת שונים. במיפעלים

 בתוכה, המתרחש מה על מלא מידע יש משל לירוחם אם
תדיראן. חברת היא

 מירבית עירנות עתה מגלה ההסתדרות מזכייל
 מזכיר העובדים״. במיסעלי,.חברת לנעשה
 נוהלי־עבודה לגבש מתכוון רוזוליו, דני החברה,
ביותר. קשוחים

 הוא עניין ההתסדרות ראשי עתה מגלים שבו אחר עניין
הסנה. כמנכ״ל אבניאון איתן של תקופת־עבודתו

בגדה לבנייה בן־גל
 מנהל בן־גל אביגדור(״יאנוש״) האלוך(מיל.)

 הקמת לצורך שונים, משקיעים עם משא-ומתן
 בגדה וציבורית פרטית לבנייה חברה

המערבית.

יפרוש? חדד
 הארצי, במטה קצין־אפסנאות חדד, רחמים ניצב

 עשוי הצפוני, המחוז מפקד סגן ולשעבר
 מהמישטרה. פרישתו את להקדים להתבקש

 — במישפט־שוחד דיון במהלך חודשיים, לפני
 לשעבר, מישטרת־נהריה מפקד מואשם שבו
 החקירות ראש־אגך סגן העיד — בן־יעקב אלי

 בכירים וקצינים חדד כי גונן, יורם הארצי במטה
 חקירות טייחו הצפוני במחוז אחרים

 מעורבים היו שבהם בפרשיות־שחיתות,
אנשי־מישטרה.

 גונן, דיברי את להפריך כדי לבית־המישפט פנה לא חדד
 הבטיח שבו המישטרה, למפכ״ל במיכתב הסתפק אלא

 עשה לא הוא עתה עד אותו. המטהרים מיסמכים להמציא
- זאת. ׳

בגין על סרט
 בשני סרט-תעודה מבינה הטלוויזיה

 מאז בגין, מנחם של ופועלו חייו על חלקים
צעירותו.
להקרנתו. כלשהו מועד נקבע לא עדיין

 שמואל(״עוגי״) לשעבר, ״קופל״ מנכייל של רמזיו
 במישרד־ בכיר תפקיד יקבל שהוא פילובסקי,
 ראשי בקרב רבה להתמרמרות גרמו התיירות,
המישרד.

פרס שד פאשלה
 ששימעון על־כך מתרעמים העבודה מיפלגת במיסדרונות

 אברמסון, אמנון למזכיר־הסתדרות־המורים, הבטיח פרס
לכנסת. הבאה ברשימה ריאלי מקום

־ ״

בסרטן די1ס מחקר
 עתה עוסקים ישראלי מדעי במכון חוקרים
 שימוש תוך לסרטן, חדשה תרופה בפיתוח
בלתי־שכיחים. בחמריס

 תוצאות יניב המחקר שאם מניחים המכון ראשי
דרך. פריצת זו תהיה חיוביות,

לוורל וסע הואשם
 מדור־ ראש לשעבר ארגמן, ניסים עורך־הדין

 נגדו שהוגש במישרד־הביטחון, רכש־אווירי
 וסחיטה שוחד קבלת על מפורט כתב־אישום

 בארצות־הברית, עתה נמצא מספקים, באיומים
 למישפטו. במועד יתייצב הוא אם ברור ולא

 בתחילת נעשו כתב־האישום מתייחס שאליהן העבירות
'.70ה־ שנות

מסכה
הבריאות במישרד

 השר של מזעמו עתה חוששים הבריאות במישרד בכירים
שוסטק. אליעזר

 שחוק־מניעת־ לו הסבירו הם פנימיים בדיונים
 תדמית ליצירת יביא ציבוריים במקומות עישון
* לשר גם מתברר עתה ולמישרד. לשר טובה  
הוטעה. שהוא

 תכשיטים מבריחים
לחו״ל

 של חדשה לשיטה ערים בנתב״ג המוכסים
 מישראל, נוסעים לחו״ל. רכוש העברת

̂  שלא מעדיפים גופם, על חיפוש מפני החוששים
 שאותם יקרים, תכשיטים אלא דולאריס, להבריח

 נזיל. כסף תמורת בחו״ל למכור יכולים הם
 שווי־דולארים הברחת של זו מדרך מודאגים אין בנתב״ג
 או באולמות־ההמתנה, שוד מעשי של מהסכנה אלא לחדל,

במטוסים. אף

 מחליפה ״תמוז״
בעלים

 ספרי את רכש מודן עודד המו״ל
 זכויות את בר, אהרון ״תמוז״-של הוצאת
 ביתבי־היד פירסום וזכויות ההפצה

בהוצאה. כיום הנמצאים
 בהוצאה שהתמחה נכה־צה״ל, בר,

 מהודרים, וספרים אלבומים של לאור
שלו. ההוצאה בשם להחזיק ימשיך

תגובתו.

 חוששים הבנקאים
מחקירה

בראשות הגדולים, הבנקים הנהלות מראשי חלק

לאסירות מפלים תנאים
 מופלות תירצה״ ״נווה בבלא־הנשים האסירות

הגברים. לאסירים בהשוואה לרעה
 מוגבלות עדיין בנוהלים, שינוי על שמועות שהיו למרות

 בעוד בערב, 8 השעה עד בטלוויזיה בצפייה האסירות
 בכל צופים אף וחלקם במבט, לצפות יכולים שהגברים
חצות. עד התוכניות,

יתפטר שמולביץ־
 מתיתיהו שהמנכ׳׳ל הדעה רווחת ראש־הממשלה בלישכת

 בלי סביר, זמן בתוך מתפקידו לפרוש יתבקש שמולביץ׳
 בפיטוריו. תתפרש שהפרישה

 ובין בינו האמון עירעור — הסיבה
שמיר. יצחק ראש־הממשלה
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