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בנובמבר בחירות
 נובמבר לחודש הבחירות בהקדמת יתמכו הליכוד ראשי

 למנוע כדי מוקדמות בבחירות מעוניין שמיר יצחק הקרוב.
 שהמערך מקווה והוא חרות, הנהגת על נוספת התמודדות

בהצעה. יתמוך
 ביותר בכיר שר בין שהיתה בפגישה

 התייחס הוא ממקורביו, שניים ובין בקואליציה
 הבאה: בדרך הבחירות ולהקדמת לבנון לבעיית

 חודש הבינלאומי בגבול מחדש יתפרם .,צה״ל
 סירות את יקטוף והליכוד הבחירות, לפני

מלבנון.״ צה״ל הוצאת

נסן בעד מפ״ם
 כי השבוע טענו נבון, יצחק לשעבר, הנשיא של מקורביו

 מיפלגת ראשות על יתמודד אם בו יתמכו מפ״ם ח״כי ששת
 ח״ב בלתי־רישמי. באופן כבר ניתנה זו ושהסכמה העבודה,

 רבץ. ביצחק יתמוך רון אימרי מפ׳׳ם
 הראשונה היריה השבוע נורתה בינתיים

 עיתונאים נבון. נגד ההשמצות במילחמת
 אשתו, ונגד נבון נגד קיבלו,.חומר״ שונים

המידע. את הפריכו בדיקות אופירה.

 גרמני יועץ
פרס לתדמית

 ולטר, הרי סחירות, לענייני גרמני יועץ
 באשאי וסלה בארץ באחרונה ביקר

 נפגש הוא מיפלגת־העבודה. במישרדי
 שימעון עם וכמובן המיפלגה, צמרת עם

 תוכנית־פעולה לפניהם והציג פרס,
 יחסי־ציבור, מבחינת למערכת־בחירות,

ויצירת־תדמית. פירסום
 של בחירות מערבות בעבר ניהל ולטר

 וילי ושל באוסטריה קרייסקי ברונו
בגרמניה. בראנדט

מעורבותו יגביר אבן
 שתיק־החוץ מתנגד אבן אבא העבודה ח״ב

 שיוותר למי יובטח אפשרית מערך בממשלת
 ידרוש הוא המיפלגה. לראשות המירוץ על

 והוא זה, בעניין המיסלגה במרכז התמודדות
כזו. בממשלה בתפקיד־מפתח עצמו את רואה

לחזור יחוייב מרידור
 עם אחת בעצה שמיר, יצחק ראש־הממשלה,

 משר־ ידרוש בהן־אורגד, יגאל שר־האוצר,
 ולהפסיק לארץ לשוב מרידוד, יעקב הכלכלה

 הכלכלית הוועידה בעניין פגישותיו את מייד
יוזם. שהוא

 שמרידור הסבירו, בניו־יורק הכלכלית המישלחת אנשי
 ישראל בין היחסים למערכת חמורים נזקים עתה גורם

 מרעיף שהוא ההבל דיברי בגלל אמריקאיים, ומשקיעים
עליהם.

מתכנס ,יחדיר
 פעילותו את להגביר מתכוון העבודה במיפלגת יחדיו חוג
 בלומנטל, נפתלי הח״כים בראשות החוג, המרכז. חברי בין
 לובלסקי, מאשה נעמת, ומזכירת שפייזר אליהו אדרי, רפי

 פעולה תוכנית והכין האחרון החמישי ביום התכנס
מפורטת.
 של ועידה קיום החוג דורש ראשון בשלב

.1984 שנת סוף עד המיפלגה

דרוקר את חושפים
 זכריה״ הבנייה.דרוקר בחברת בכירים עובדים

 כמה עם טלפוני קשר ערב, מדי כמט מקיימים,
 באיסוף להם ומסייעים חיסאיים, עיתונאים

, , החברה. על חומר
 של חדש גל צפוי שבועות כמה בתוך כי נראה

 אופן על לרבות חברת־הבנייה, אודות גילויים
לבורסה. דיווחיה

סוף וייצמרצי?:
 עיריית ראש אחרי וייצמן עזר של חיזורו

 בלא הסתיים להט, שלמה(״צ׳יץ׳״) תל־אביב,
 מהמיפלגה לפרוש בכל־תוקף מסרב צ׳יץ׳ כלום.

 של אחרת או זו ביוזמה 2 מם׳ ולהיות הליברלית
וייצמן.

ל״צים׳ צור
 צור צבי(״צ׳רה״) על מופעלים כבדים לחצים

 יושסראש תפקיד את עצמו על ליטול להככים
 אותו להציג היא המטרה ״החברה־לישראל״.

 לפי אשר של,.צים״, להבראתה כאחראי
 בכי־רע. הוא מצבה הדיווחים

 דיסקונט, קבוצת איש — גיטר בנו הוא העיקרי הלוחץ
 את מייצג גם גיטר בהחברה־לישראל. שותפה שהיא

מכלל. צור של לפרישתו והתנגד בכלל, דיסקונט

למישרד־החוץ ממד
 בארצות־ ״קול־ישראל״ של לשעבר הכתב

 מעורכי אחר־כך שהיה מקל, אריה הברית,
 שלנו״, ״ישראל בניו־יורק ליורדים הימני העיתון
 בדרגת עוזר לתפקיד בקרוב יתמנה

בירושלים. במישרד־החוץ מזכיר־ראשון

לבורג מחכה ס1קרא
 להחלטתו בדריכות ממתינים במטה־הארצי

 בדבר בורג, יוסף שר־הפנים, של הקרובה
 קראום דויד ניצב של מחדש שיבוצו

 במישטרה. לתפקיד־מפתח
 בית־הדין כאב שנה בת ״גלותי׳ סייס קראום

 מתוחים יחסים בגלל המישטרה, של המישמעתי
 מזה איבצן. אריה הנוכחי, המפכ״ל עם ביותר

 ועתה לשיבוץ, ממתין הוא חודשים שלושה
 שניתנה ההבטחה את לממש מקורביו דורשים

אז. לו
 המישטרה בצמרת בביר לתפקיד החזרתו
 חכר־תקדים לזעזוע לגרום עשוייה

זה. במיקרה יוותר לא ואיבצן במטה־הארצי,

תמיכה ללא הקולנוע
 את להפסיק עומד מישרד־המיכחר־והתעשייה

באמצ הישראליים הכרטיס בתעשיות תמיכתו
 תחת רבות, שנים מזה לה, שניתן העידוד עות

 מם״. ״החזר המוטעה השם
 על אפוטרופסות לעצמו שדרש המישרד,
 הנוגע הסעיף את כלל לא כתעשייה, הקולנוע

 פגע ובכך הבאה, לשנה בתקציבו להחזרי־מם
ממילא. המעורער בענף אנושות

ורקד של אחיו
הרצח את חשף

 שמלא לרך, ברוך הסטחון קצין
 משכם, הילדה רצח בפיענוח מרכזי תפקיד
 לקר, יצחק של אחיו הוא אל־בחש, עיישה

 לראשות הליכוד ומועמד חרות מרכז חבר
בבחירות־האחרונות. בת־ים עיריית

צמוד שכר־טירחה
 החליטו המיותרים, המישפטים מיספר את להקטין כדי

 הזוכה, לצד הנפסק שכר־הטירחה את להעלות השופטים
 העליון בבית־המישפט פסקו האחרון בחודש ריאלי. באופן

 בעבר. מאשר יותר עשרה פי הגדול שכר־טירחה
 והטיל לעשות הגדיל ברא״ז יצחק מרמת־גן השלום שופט

 שהורשע נאשם על שקל אלף 50 של שכר־טירחה השבוע
פלילי. בדין

מודאג גריפל
 גריפל, יגאל תל־אביב, עיריית ראש ממלא-מקום

 ביחידה נגדו החקירה מהתפתחות מאוד מודאג
הארצי. במטה הונאה לחקירות

 של כביכול, לטובה, הפלייה אודות היא החקירה
בפארק־הירקון. קרובי־מישפחתו

ב״בלל־ שינויים
 ובעקיפין ישירות תשפיע לוינכון יעקב פרשת

״כלל״. על
 העובדה את יפה בעין רואים אין העובדים בחברת
 וכן בכלל, בנק־הפועלים את לייצג ימשיך ריינר שאפרים

 מבנק להתפטר שנאלץ ברנשטיין, שחיים העובדה את
 בכלל. בכיר בתפקיד התקבל הפועלים,

 שינויים כאן יחולו אם הפתעה זו תהיה לא
פרסונליים.

לאינטרפול פנייה
לוינסון בפרשת

 לפנות עומדת מישטרת־ישראל
 נושאים בכמה שיחקור כדי לאינטרסול

 ואשר לוינסון, יעקב בפרשת הקשורים
 בארצות נמצאים לה הנוגעים המיסמכים
 נושאי שונות. ואמריקאיות אירופיות

 מכ״הכנסה, עבירות הם החקירה
ונכסים. נטילת-זכויות מטבע־חוץ,

 לחקירות־הונאה, היחידה אנשי
 זיגל, בנימין תת־ניצב של בראשותו

 לפני עוד האינטרפול עזרת את יבקשו
ה. להילוך נכנסת בארץ שהחקירה ס ג

 מבכירי שניים לוינסון גיים סנתיים
 האחד אותו. שייצגו בארץ, עורבי־הדין

לישבת נשיא ליבאי, דויד הפרופסור הוא
מיפלגת־העסדה. מרכז וחבר עורבי-הדץ

לע .זן,  לשעבר נאמן, יעקב הפרופסור הוא השני
 הפועל־ איש מישרד־האוצר, מנכ״ל

 של קרוב וידיד למפד״ל מקורב המיזרחי,
 המזרחי ״בנק מנכ״ל מאיר, אהרון

המאוחד״.

לעסקים ברוכקה
 אברמסון, ברוך(״ברוכק׳ה״) חרות, מרכז פעיל

 כמינהלן מתפקידו בבושת־פנים ארצה שהוחזר
 מייצג הפך בניו-יורק, הכלכלית במישלחת

קבוצת־משקיעים.
 חדש מלון הקמת הוא מטפל, הוא שבו הראשון הפרוייקט

ים־המלח. לחוף

אבו־נידאל
ובאנסטריה בארק

 בבית־דין למוות שנדון מכפר־ערה, יונס כרים של דודו
 באוסטריה. בכלא יושב חייל־מילואים, רצח על צבאי

 אס־נידאל. של באירגונו חברים הם השניים
 העסקן ברצח השתתפותו בגלל שנאסר הדוד,

 את שהכניס הוא ניטל, הנס הווינאי היהודי
לאירגון. בן־אחיו

ץ1הח לשירות לפיד
 יוסף רשות־השידור, מנכ״ל שאם הנמנע מן לא

 בתפקידו, נוספת תקופה יכהן לא לפיד, (״טומי״)
במישרד-החוץ. בכיר תפקיד כפיצוי לו יוצע

עזרה דורש נבו
 מצמרת ידרוש נבו, יוסף המובס, הרצליה עיריית ראש

 בהחלצות עזרה הבחירות, ערב בו שתמכה העבודה, מיפלגת
 בגלל בהרצליה, המערך של הכבדים הכספיים מהחובות

מערכת־הבחירות.

ת1לחר מחוק לע״ם
 ונראה נקטע, לחרות לע״ם סיעת של הצטרפותה תהליך

 בחרות רבים הבאות. הבחירות לפני לממשו סיכוי שאין
 מילוא ברוני יתחרה אולמרט אהוד שח״כ רוצים אינם

זאב. במצודת־


