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קיסר תחת חותר משד
טענות נשמעות הפועל הוועד במיסדרונות

טללמ  עתה מעודד משל, ירוחם ההסתדרות, שמזכ״ל
 בן־ישראל, גידעון המרכזת, הוועדה חבר את

 המזכ׳׳ל. לתפקיד מועמדותו את שיציג
 מובטח אינו התפקיד שלמעשה רושם ליצור רוצה משל
 מועד את זו בררו לדחות ואולי קיסר, לישראל כלל

פרישתו.
 פרס ששימעון טוען, כץ־עוז אברהם ודם

 מתפקידו יפרוש שמשל אישית לפניו התחייב
הבא. החודש בתחילת

ב״נופים׳ שערוריה
 לענייני עוזר צור, אבי של מעורבותו
 דקל, מיכאל סגן־שר־החקלאות, של התיישבות

 של לעיונו תובא ״נופים״, בעניין
שמיר. יצחק ראש־הממשלה,

 חלק התארגנות מאחורי העומד האיש כנראה, הוא, צור
 להינתק שדרשו בנופים, רוכשי־הקרקע ממישפחות

 אברהם לקבלנים הבנייה את ולמסור דודאי, אבי מקבוצת
 יקיר. יאה מחברת מנוחין ומאיר שמאי
 ופעילותו המישרד, בענייני באירופה עתה נמצא עצמו דקל
 בליכוד. רב עניין מעוררת איתו, תואמה שלא עוזרו, של

 לו שיענה כדי אליו, צור את להזמין עשוי שמיר
במעורבותו. הקשורות שאלות כמה על

מרידוד נגד תלונה
״בגידה׳ על

 וידומסקי מרק בשם מרכז־חרות חבר
 השר של תנועתי לדין העמדתו את דורש
 בעת ״בגידה באשמת מרידוד, יעקב

 התייצבו חירות חברי מילחמה.״אקדמאים
זו. דרישה מאחורי

 כשר־ שמרידור, טוענים הללו הפעילים
הנמ הישראלית בכלכלה פגע הכלכלה,

ה את חיסל כאשר במצב-מילחמה, צאת
 שנאבק הציבורי, המשק לייעול מטה

במנגנון. ובשחיתויות בביזבוז
 יבחן התנועתי שבית־הדין ידרשו הם

 היותו מתקופת עוד מרידוד של דרכו את
 בכל מלשמש אותו ושיפסול באצ״ל,
מטעמה. ציבורי תפקיד

בליברלים ההסכם
נחתם לא

 מודעי יצחק השר של קבוצתו בין ההסכם
 על רנר, צבי ח״ב של הליברלי ואיגוד־העובדים

 עדיין במיפלגה, וחלוקת־תפקידים שיתוף־פעולה
בפירסום. זכה שכבר למרות נחתם, לא

 תוך להכין, המיפלגה מרכיבי שני אמורים ההסכם על־פי
 במיפלגה, שישובצו בעלי־תפקידים של רשימה סביר, זמן

 חברות של במועצות־מנהלים או במישרדי־ממשלה
 בין במיפלגה רבה להתרוצצות גורם זה סעיף ממשלתיות.

 או החקלאות במישרדי בעיקר מישרה, לקבל המקווים
האנרגיה.

 שערבני, ויקטור ניהל איגוד־העובדים מצד המשא־ומתן את
 של יורשו את בו ויש^הרואים רבה, עוצמה באחרונה שצבו׳

 פומבי שנתן הצבי, רפאל השתתף קבוצת־מודעי מצד רנר.
נחתם. לא עדיין שזה למרות להסכם,

הליכוד לליכוד מגעים
מנהלת מהליברלים שריר אברהם השר של קבוצתו

 ליכוד רעיון את לקדם כדי מחרות שרים עם משא־ומתן
 במיבנה זו לקבוצה ריאליים מקומות הבטחת תוך הליכוד,
החדש.

קרמרמן נגד לוי
 וסגן לוי, דויד ראש-הממשלה, סגן בין היריבות

 גם ביטוי לידי שבאה דקל, מיכאל שר-החקלאות,
 המערבית, בגדה להתנחלויות הכספית בעזרה

 גרעין מגוחך: במצב לוי את העמידה
 בבפיר־יוסף, להתנחל שביקש צעירי־חרות,

 התפרקותו. על השבוע יודיע השומרון, במרכז
 יוסף חרות, מראשי אחד של שמו על היא ההתנחלות

 מהתקף־לב. שנתיים לפני שנפטר קרמרמן,
 כספית לעזרה זקוקים תנועת־החרות, חברי המתנחלים,

 המתפרק, הגרעין אותה. לתת מסרב ולוי ממישרד־השיכון,
בצופים. או בנופים קרקעות לרכוש עשוי איש, 200כ־

בכנסת חדשים סגנים
ממפ״ם פדר ונפתלי מלע״ם כהן יגאל הח״כים

ליושב-ראש נוספים כסגנים השבוע ימונו
ד י  שני של העבודה עומס על להקל כדי הכנסת,

כהן־אבידוב. ומאיר שחל משה האחרים, הסגנים

מנכ״ל על איומים
המיזרחי בנק
 המיזרחי ״בנק מנכ״ל מאיר, אהרון
 איומים של גדושה במנה זכה המאוחד״,

 שלדעתו בפומבי שהתבטא אחרי חייו, על
בבור בשערי־המניות התלולות העליות

למשק. ביותר מסוכנות סה
 היו שעבר, בשבוע דבריו, בעיקבות

 חיפשו שנפגעו משקיעים שערים. ירידות
 הבנק למישרדי לבוא תחת אך אותו,

 הם מאיר, יושב שם רוטשילד, בשדרות
 ליליי־ ברחוב למישרדים בטעות נכנסו

 מי את מצאו לא הם כאשר נבלום.
 חד־ הודעה למאיר השאירו הם שחיפשו,
 לגרום ימשיך אם רע, לו שיאונה משמעית
בבורסה. לתנודות

במשולש־ מחאה
הגבולות

 ישראליים ופעילים בגדה פלסטיניים אקדמאים
 מצפים ביר־זית״ עם לסולידאריות ב,.וועד
 נוספת לשנה יחודש אם לראות,

 עלי עבד־אל-עזיז נגד צו־הגירוש־וההגבלה
 הם כזה במיקרה לשעבר. ביטחוני אסיר שאהין,
 שבועיים, בעוד שבת ביום מחאה פעולת יערכו

 במרחק-שמיעה כרס־שלום, בקיבוץ
 שאהץ. של ממקום־הגירוש

 אלוף־פיקוד של מינהלי צו על־פי מביתו גולה שאהין
 סמוך שברצועת־עזה, דהאניה לכפר ומרותק הדרום,

 הוא כן לפני ישראל־מצריים־רצועת־עזה. הגבולות למיפגש
 חברות בעוון שנה, 15 בן עונש־מאסר תום עד ריצה

 ונשיאת־נשק. עויינת בהתארגנות
 11ב־ השבוע, לפוג עומד הנוכחי הצו של תוקפו
במרס.

!במשק שינויים
ההסתדרותי

 משל, ירוחם ההסתדרות, מזכ״ל של סיסמתו
 הצעירים לתפקידי־ייעוץ, ״הותיקים

 רבים, לשינויים הבסיס היא לתפקידי־ניהול,״
ההסתדרותי. במשק בקרוב הצפויים

 הנוכחי. מתפקידם לפרוש עומדים בכור בכירים שלושה
 המתקרב מזון, מכור גבלי בנימין סביב היא ההתעניינות
רישמי. לגיל־פרישה

 שינויים. יחולו סיוון, עמירם עומד שבראשה - בתיעוש, גם
 שדרנית של אביה מזור, אריה של הליכתו והראשון: הבולט

 המנכ׳׳ל. מתפקיד מזור, דליה הטלוויזיה
 הוא ב״חברת־העובדים״ ביותר המדובר הנושא
 עובדים״. ו״שיכון ״סולל־בונה״ מיזוג שאלת

 שרגא בין הסר-פשרות מאבק מסתתר מאחוריו
 יצטרכו קצר זמן בתוך אדרי. רפי וח״ב רוטמן
 זו, לסוגיה דעתם את לתת ההסתדרות ראשי
 המשבר של הקשות התוצאות בגלל

בענף־הבנייה.

דרבנזן מחוץ - עיתונאים
הישראליים העיתונאים מספר מאות עד פחת

ללב ,  סיקור, לצורכי ללבנון לצאת הרוצים והזרים,
 מתקשים העיתונים מערכות לחייהם. מחשש

לשטח. כתבים בגיוס
 כאשר שבוע, לפני בדרום־לבנון, עיתונאים של אחרון סיור

 והסתיים כימעט בג׳זין, הנוצרית ההפגנה את סיקרו הם
 הדרכים משתי באחת למטולה לשוב העדיפו הם באסון.

השנייה. בררו חיילים שני נהרגו שעה ובאותה האפשריות,

הרב בני
הקיצוני בשמאל

 של־ הראשי הספרדי הרב של בניו
 הקנאים מנהיג מלכה, משה פתח־תיקווה,

 בצרפת יושבים בעיר, במילחמת־השבת
קיצוניות. שמאלניות בתנועות ופועלים

ל״תדיראך? ,טלרד״
 חברת של מצבה לגבי שוררת אי־בהירות

הנמנע מן לא ״כור״. של ״טלרד״ הטלקומוניקציה
האלקטרוניקה ענק כנפי תחת תוכנם שהיא

לור1  ״כור״, בבעלות היא אף ,.תדיראן״, הישראלי,
בקונצרן. חדש סדר עשיית במיסגרת

ייפגש לא זמיר
פרקליטים עם

 לישכת לנשיא הודיע זמיר יצחק הפרופסור
 עוד יפגוש לא הוא כי ליבאי, דויד עורכי-הדין,

 המישפטי היועץ ללישכת הבאים פרקליטים
 ללקוחותיהם. עיכוב-הליכים בעניין לממשלה

 הפירסומים גל בעיקבות זה חסר־תקדים בצעד נקט זמיר
 עוכבו נגדם המישפטיים שההליכים שונים, מכובדים על

 לישכת זמיר. עם פרקליטיהם פגישת אחרי
 בנושא עימה קשר שכל על־כן־ עומדת היועץ־המישפטי

בכתב. כמקובל, ייערך,

בצה״ל דרדסית
 באחד צה״ל. לאימוני גם הגיע הדרדסים שיגעון

 אחד היה הארץ, במרכז שנערכו האימונים,
דרדס״. ״קודקוד הצופן: משמות

פח־פירסטנברג
בארץ

 הבינלאומי החוג של אשת-העסקים
 לביקור באה פון־פירםטנברג, דיאן הנוצץ,
 בתל- במלון ומתגוררת בארץ ראשץ
אביב.

 גרמנית, למישפחה בן אגון, של אשתו
 יצרנים עם הסכמים על לחתום מעוניינת

 שמה, את ישאו שמוצריהם ישראליים,
ב אחרות בארצות כמקובל די־־וי-אף,

עולם.
 נוכחותה את לגלות מעוניינת היא אין

הרחב. לציבור וזהותה

ארבץ־אייזנברג:סוףו
 גדולה ירידה שחלה טוענות עקשניות שמועות
 שאול של בחוגו אלבין מיקי של במעמדו

 היהודי־יפאני המיליארדר אייזנברג,
חובק-העולם.

 אחרים כנסיכים אייזנברג, מישפחת על נמנה איננו אלבין
זה. רקע על הם שחילוקי״הדיעות ויתכן בממלכה,

במישרד־ הדחה
הבריאות

 מאמצים עושים במישרד־הביראות בכירים
 ן וסטון, גירי הדיר את המישרד מתוך לסלק רבים
-ל במישרד. שירותי-המזון מנהל
 1 מחדלי על מצביע כשהוא רבות באחרונה הוזכר וסטון

 חומרים־רעילים מפני אי־שמירה בתחום מישרד־הבריאות
בתעשיית־המזון.


