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רפזד אחרי המערך
 איתן, רפאל ״צומת״, הימנית התנועה מנהיג
 מיפלגת־העבודה, מאנשי פנייה באחרונה קיבל

 הצעה דחה לא הוא אליהם. להצטרף לו שקראו
 למחשבה. שהות וביקש הסף, על זו

 שהפנייה ונראה רבץ, יצחק עם מזוהים הפונים
במיפלגה. בכירים לגורמים יתעה היתה אליו

 בקשיים שפירא
כספיים

 על עקשניות שמועות נפוצות גור הסית בחוגי
 אגודת ח״ב עתה נמצא שבהם כספיים קשיים

שפירא. אברהם ישראל,
 להישלח אמורה שהיתה ממיפעליו, אחד מתוצרת חלק

 נזילות. קשיי לח״ב וגרמה נמכרה, לא לייצוא,
 פרטי בנק של לעזרתו יזדקק שהוא מניחים, בכני־ברק

במקום. חרדי

 לביטחון היחידה
מחדש תוקם לאומי

 שר של לישכתו ליד שפעלה לאומי, לביטחון היחידה
 ארנס שמשה אחרי ופורקה שרון, אריאל הקורם, הביטחון

 קצר. זמן בתור מחדש לקום עשויה לתפקידו, נכנס
 דגם הקמת שוקלים ראש־הממשלה בלישכת

 זו יחידה של מוגבלות, סמכויות בעל מוקטן,
חלישבה. במיסגרת

 הבעת זו שתהיה הרי תתממש, התוכנית אם
 בשר־הביטחון ראש־הממשלה מצד אי־אמון

שלו.

מתארגן ארגס
 דעתו את נותן ארנם, משה שר־הביטחון,

 הוא החרות. בתנועת תומכיו קבוצת לגיבוש
 ומכך שרון אריאל של מחנהו מהתחזקות מודאג

 בהונה תקופת על להתמודד עשוי שמיר שיצחק
שנייה.
 תכוח במגע נמצא מרידוד, ח הממשלה׳ מזכיר

 רוני מעשית. עזרה לו יושיט והוא ארנם עם
 בצוות תומך ארוך, לטווח שיקולים מתוך מילוא,

ארנם־מרידור.

לכנסת חב״ד
 וראשי חב״ד חסידי בץ הסיכסוך

 ההקצבות חלוקת על אגודת־ישראל
 חב״ד שחסידי לבך יגרום לישיבות
 בבחירות עצמאית ברשימה יתמודדו

 מלובאביץ׳, שהרבי נראה הבאה. לכנסת
 לחסידיו יורה בסיכסוך, רב עניץ המגלה

זאת. לעשות בקרוב בבר
 30כ־ מונים ותומכיהם חב״ד חסידי

 החלטתם, את יממשו הם ואם איש, אלף
אגודת־ישראל. לפילוג בכך יגרמו

כלב שערת
במישפט תכריע

 של למישפטו מחדל מומחה תביא התביעה
 ברצח הנאשם חרמון, שימעוז עורך־הדץ

בלאס. כרמלה האחות

בגדה פשיטת־רגל
 בגדה הבונות נוספות קבלניות חברות שתי

 בגלל פשיטת־רגל, לפני עומדות המערבית
 הפרוייקטים בניית בהמשך כלכליים קשיים
התחילו. שבהם

 שדולה של בלחצה הממשלה, תתבקש אלה במיקרים גם
מהבוץ. לצאת לחברות לעזור רחבה,

לחרל נבון
 שבועות כמה בו לסיור השבוע יוצא נבון יצחק

 תומכיו על־ידי תנוצל זו תקופה בדרום־אמריקה.
במיפלגה. יתדות ותקיעת לגיבוש

לאוצר גרוסבורד
 יגאל של הטוב חברו גרוסבורד, אריה

 על הממונה לתפקיד להתמנות עשוי כהן־אורגד,
 ברטוב. משה של במקומו המדינה, הכנסות

 מישרד־התחבורה, מנכ״ל לשעבר גרוסבורד,
 האגף את להציל שר־האוצר על־ידי יתבקש

 מעבר. לתקופת ולוא מהתמוטטות,
 רואי־חשבון אצל שנעשו גישושים

 אחרים מחליפים אחרי בחיפוש ומומחי־מיסים,
חרם. בה עד העלו לברטוב,

 מיבתב פיענוח
ברדיו נפסל לזינסון

 פסל לב־ארי, גידעון הרדיו, מנהל
 של כתב־ידו של גרפולוגי ניתוח לשידור

 שהשאיר המיכתב על־פי לוינסון יעקב
לחייו. קץ ששם לפני

 פרטים הכילה הגרפולוג של פרשנותו
 לא ולב־ארי ומעשיו, לוינסון על חדשים

 לוינסון של מותו שאחרי מעוניין היה
ברדיו. אלה פרטים ייחשפו

נדחה הכתות דוח
 מתמהמה. הכתות לעניין והתרבות שר־החינוו סגנית דוח

 הכתות נגד לפעולה האופרטיביות ההמלצות מתן מועד
 לפירסום החדש המועד פעמים. שמונה כבר נדחה

מרס. חודש אמצע ההמלצות:
 טיב על הסכמה שאין מכך נובעת הדחייה

יישומן. דרך ועל ההמלצות

ד״אסט״ יחסי־ציסר
 מטפל סלע אורי יחסי־הציבור ואיש הפירסומאי

 ״אטט״. לכת חדשה תדמית בבניית עתה
 כדי הקבוצה, של במאראתון השתתף אף הוא

המדובר. במה מקרוב לראות

 בכימיקלים דאגה
ובפחם

 הממשלתיים התאגידים על מבקר־המדינה דוח
 ״כימיקלים בחברת אדומים אורות הדליק

״הפחם״. ובחברת לישראל״
 זיו, יורם כימיקלים, מנכ״ל מתיפקוד רצון אי־שביעות יש

 בגלל מוחלפים לא עדיין הם אך רון, רם הפחם, ומנכ״ל
מתאימים. כישורים בעלי במועמדים מחסור

 מתעניינים
בלס בקבוצת

 בקבוצתו עניין מגלים ובנקאים בורסה אנשי
 בבורסה המגלגלת בלס, דויד איש־העסקים של

דולר. מיליון מ־סד יותר של סכום
בנקים. בארבעה מחשבונות עיסקותיו את מבצע בלס

בביר לתפקיד זנבר
 ימונה זנבר, משה לשעבר, בנק־ישראל נגיד

 העבודה במיפלגת בכיר. בלבלי לתפקיד בקרוב
 בכל יותר תכופות לעיתים יוזכר ששמו מניחים,
ייצוגיים. פוליטיים לתפקידים הקשור

 גבוה מתח
בחברת־החשמל

 יצחק חברת־החשמל, מנכ״ל שנתן החסד ימי
 החדש, המנהלים מועצת ליושב־ראש חופי,
 ביניהם שוררת עתה חלפו. פורשן, עמום

 ההתפוצצות תבוא קצר זמן ובתוך מתיחות,
הראשונה.

 לוין אלעזר
מ״הארץ״ הושעה

 ״הארץ״, של הבכיר הכלכלי הכתב
 בעיתון מעבודתו הושעה לוין, אלטזר

חודשים. לשלושה
 מתפטר שהוא מצידו הודיע לוין

 ממושך םיכסוך בגלל בעיתון, מעבודתו
שטרסלר. נחמיה הכלכלי המדור עורך עם

 יעבוד בהשכלתו, כלכלן שהוא לוין,
 השייכת בחברת־השקעות בכיר בתפקיד
חוץ. למשקיע

 ברשות סחבת
נ״רות־ערך

 עבודות על מקשה מיומן בכוח־אדם מחסור
 של המיוחדות והחקירות השיגרתיות הבדיקה
 שזכה שילוני, אליעזר לניירות־ערך. הרשות
 מצליח לא הרשות, בתקציב לגידול אומנם

 שהוגשו נושאים בבדיקת הסחבת על להתגבר
 שנתיים. לפני כבר לטיפולו

 ישפיע לניירות־ערך ברשות שהנעשה גורסים, בבורסה
 המידע כל את מקבלים שלא המשקיעים ציבור על ישירות

כספם. את משקיעים הם כאשר לו זקוקים שהם

 יופיע ,,חדשות״
הקרובים בימים

 בימים כבר כנראה יופיע חדשות, החדש, הערב עיתון
הקרובים.

 ועובדי-דפוס מאגודת־העיתונאים עיתונאים
 מהגיליון כבר הופעתו את לשבש מתכוננים
 הוצאת את בגופם למנוע ינסו הם הראשון.

 את ולחסום למחלקים, מבית־הדפוס הגיליונות
מישרדי־המערכת. של קווי־הטלפון

 כדורגלנים
האגודות נגד

 האגודות נגד כדורגלנים של תביעות עשרות צפויות
 בדולארים, חוזים על־פי בתשלומים אי־עמידה בגלל שלהם,

העונה. בתחילת שנחתמו
 חלק על הקשו הצופים במיספר והירידה הכלכלי המשבר

 הובטחו שבהם ההסכמים, את לקיים מהאגודות
 השחקנים. לבכירי משכורות־ענק

 שחקנים של תביעות שלוש יוגשו השבוע כבר
גיזברי־האגודות. נגד מוניטין בעלי

 המורשע הפקיד
הושעה דא

 בתל־אביב, המחוזי בית־המישפט פקיד תשובה, יוסף
 בירושלים המחוזי בבית־המישפט שבועיים לפני שהורשע

 מתפקידו. הושעה לא עדיין שוחד, לקבלת דרישה על
 הגדירו בתל־אביב בהיכל־המישפט מישפטנים

חסרת־תקדים. כשערוריה אי־ההשעיה את


