
1

ך י ן נ ו ג י ת

הכנסת? לפיזור רוב
 ויתכן בקרוב, להגיש מתכוונת המערך סיעת
 הכנסת לפיזור הצעת־חוק השבוע, שעוד

 לכנסת לבחירות התאריך הבחירות. ולהקדמת
סוכם. לא עדיץ 11ה־

 ח״כי שלושת גם לתמוך אמורים המוצע בחוק
 ויצחק זייגרמן דרור הליברלים, ודכי תמ״י,
 בסה״ב ושינוי: חד״ש של הדדכים וששת ברמן,

61.
 לחברי־הקואליציה, העבודה בץ המשא־ומתן

 בסודיות מתנהל בחוק, לתמוך האמורים
 תוגש בהצלחה יעלה הוא אם ורק מוחלטת,

הצעת־החוק.

סדר יעשה רוזנליו
 יתפנה רוזוליו, דני חברת־העובדים, מזכיר
 עליו. המעיקות בעדת בשתי לטיפול בקרוב
 במיפעלי הבכירים משכורות האחת:

 המישפטיות ההתקשרויות השניה: ההסתדרות.
 של״חברת־העובדים״ שונים גופים בין

 במיפלגה. הקשורים מסויימים, ועורכי״דץ
הוועד־הפועל. צמרת של מלאה מתמיכה נהנה רוזוליו

ניתוק גולן+ל״ע:
 והליברלים גולן מתי העיתונאי בין המשאדמתן
 קבוצת בראשות הצטרפותו על העצמאיים,

 המקום את ביקש גולן הופסק. למיפלגה, תומכים
 לעצמו. בתנועה הראשון

 שהוא בכך מהרעיון פרישתו את נימק גולן
 של כעורך־מישנה לעבודתו להתמסר רוצה

 חברי שאר אם ברור לא היומון.הארץ״.
 הזה״ ב.העולם לראשונה הקבוצה(שהוזכרו

במשא־ומתן. ימשיכו 29.2.84

 בחזרי־ אלף 53
נתמכים ישיבה

 53ב־ כלכלית תומך מישרד־הדתות
 סקר מנתוני עולה כך תלמידי־ישיבה. אלך

במישרד־הדתות. החבוי
 משוס בלבד, חלקית היא הרשימה

 אינם נתמכים תלמידים אלפי כמה שעוד
בה. כלולים

לרשות־השידזר דוש
 קריאל(״דוש״) של.מעריב״, הקריקטוריסט

 שישב המיקצועי העיתונאי יהיה גרדוש,
 רשות־השידור. של בוועד־המנהל

 בוועד מיפלגות נציגי שמלבד הוחלט באחרונה
 הצהרון בלתי־תלוי. מיקצועי עיתונאי גם יהיה

 לתפקיד, שייכנס הוא שנציגו לחץ ״מעריב״
 יהיו אחרונות״, ״ידיעות שלמתחרה, משום

 דוש יותר. בכירים בתפקידים נציגים בוודאי
 והתמנה קיצוניות, ימניות נטדת כבעל ידוע

 נספדדהתרבות לתפקיד ממשלת־הליכוד על־ידי
בלונדון.

בחרות הדתות
 שעורך מסע־טיהור, שבמיסגרת הנמנע מן לא

 נציב־שרות■ את ידיח הוא הנוכחי, שר־האוצר
 של מנאמניו אברהם, נתן החדש, המדינה

ארידור. דרם הקודם, שר־האוצר

 שחברי בכך מעשהו את ינמק כהן־אורגד יגאל
 אברהם. של בלישכתו בהעדפות זכו לא תנועת־חרות

 אלי את להדיח שוקל ארנם משה שר־הביטחון
 מועצת־המנהלים כיושב־ראש מתפקידו לנדאו

״שקם״. הנהלת של
 לראשו מעל עמוס שלנדאו בכך החלטתו את ינמק ארנס

 הרצליה. כראש־עיריית בתפקידו
 שלח כבר והוא התארגן, כבר לנדאו אלי למען ועד

 הגזירה. רוע את להעביר כדי ולח״כים, לשרים מיכתבים
ארנס. של ויריבו קודמו שרון, אריאל על־ידי התמנה לנדאו

במפד״ל חשדנות
 את המרכיבות השונות, הסיעות בץ המגעים
 לה, שמחוצה אחרים דתיים וגורמים המפד״ל,

 וסיעת ״למיפנה״ סיעת בין מתיחות יצרו
״הצעירים״.

 מלמד ואברהם בורג יוסף שמהלכי חוששים במפד״ל
 צעדים לעשות בן־מאיר ויהודה המר זבולון את יכריחו

 בשני לבחירות המיפלגה להליכת דבר, של בסופו שיגרמו,
ראשים.

 צעירים״ .פורום
בעבודה

 ,45—35 בני מיפלגת־העבודה, מרכז חברי מ־ססז יותר
 ריענון שידרוש ומאוחד, חדש פורום עתה מקימים

 נבחרי־המיפלגה מינוי בתהליך ודמוקרטיזציה מיפלגתי
 פרס. שימעון לתומכי רוב יש בפורום השונים. במוסדות

 את בקרוב שיחליף זבילי, ניסים עומדים הקבוצה בראש
 ויושב־ראש רמון חיים ח״ב בסוכנות, וייץ רענן הפרופסור

 עם נמנה שאינו לקט, יחיאל הציונית, תנועת־העבודה
פרס. תומכי

הצפה
משומשות במכוניות

 מחב־ אחת מתכוונת החודש בפוך
 את למכור בארץ הגדולות רות־ההשכרה

 מכיוון שלה. המשומש צי־הרכב רוב
 ירידה צפוייה כלי־רכב, במאות שמדובר

 המשומשות המכוניות בשוק גדולה
הבאים. בשבועות

 שריר שד מיברז
בפאריס

 מיכרז, בפאריס מישרד־התיירות יפרסם השבוע
 להגיש אירופיות חברות־פירסום יתבקשו שבו

 ויחסי־ציבור למסע־פירסום הצעות
למדינת־ישראל.

 דולר, מיליון 1.2 לפרוייקט הקציבה המישרד הנהלת
 זרות. וחברות־תעופה אל־על על־ידי תמומן שמחציתו

 מטפל לענייני־תיקשורת, יועץ־שר־התיירות רימון, צבי
אירופה. לכל המיועד בפרוייקט

 בשופטים מחסור
בחיפה

 בבית־המישפט החסרים שופטים ארבעה
 הדיונים להתארכות גורמים בחיפה המחוזי
הארצי. לממוצע מעבר שונים, בתיקים

 המחוזי בית־המישפט נשיא את המטרידה נוספת, בעיה
 מלדון באחרונה עצמם פסלו חיפאיים שופטים שישה בעיר;
 בסידרת המואשם זוסיה, איתן העירוני התובע של בתיקו

והונאה. זיוף שחיתות, עבירות

אולפן מחריף גאון
 חברת את בטריקת־דלת עזב גאון יהורם הזמר

 שנים הקליט שבאולפניה סי־בי־אס, התקליטים
רבות.

החוזה. את איתה יחדש לא גאון

שלו נגד תעסה־גלזר
 במישרד־החינוך־והתרבות, פרצה חדשה סערה

סגנית־השרמריסתעסה־גלזר. שבמרכזה

 המישרד, הנהלת של מצומצמת בישיבה
 בצורה תקפה היא ימים, עשרה לפני שהתקיימה

 ״ אגף־התרבות־והאמנות, מנהל את חסרת־תקדים
 הסיבה קצידחינוך־־ראשי. לשעבר שלו, אבנר

 לתמיכה אגפו שתקציב הראשונה הפעם זו —
 את כלל לא ואמנות תרבות במוסדות

 ל״יעדים המתוקצב הגוף זיקת בדבר הקריטריון
 כה. עד שהיה כפי ולאומיים״, חברתיים
 צמרת המר. זבולון לשר כך על דיווחה כבר תעסה־גלזר

 שלו בין הסיכסוך מימד את לעמעם מנסה המישרד
 יהיה שמישרדו מעוניין אינו שהמר מפני וסגנית־השר,

תרבותי. רקע על בסקנדלים עתה מעורב

 x מיסטר
הקצין על מגן

 היחידה־ מפקד סגן נגד החקירה
 פרידמן, משה בתל־אביב, המרכזית
 קבלת של בחשד ביחידה, אחרים ושוטרים

 לא עדיין מישטרתי, מסייען טובות־־הנאה
 מכוונות, להדלפות בניגוד הסתיימה.

 בפרקליטות. לגניזה כלל הובא לא התיק
 חקירות־ מיפלג על־ידי מתנהלת החקירה

 עד־ נגדו שמסר העדות בעיקבות פנים,
 נגד שהעיד גרובר, שימעון המדינה,

שליט. שלמה קצין־המישטרה,
 שסייע א, מיסטר המישטרתי, הסוכן
 אבו־חצירא, אהרון פרשת של בחשיפה
 פרידמן של תדמיתו שיפוץ למען התערב

בעיתונות.

 ״,״איטר ישיבות
פעילותן מרחיבות

 כספים בגיוס שעסקה ״קרית־איטרי״, חברת
 שבראשן ובחדרה, בירושלים שלה לישיבות

 תחום את מרחיבה אוליפנט, אליהו הרב עומד
פעולתה.

 החברה, נוסדה שלשמן המטרות הורחבו החודש בתחילת
 בפיתוח, בתעשייה, בבניין, עיסוק מעתה כוללות והן

ובחקלאות. בכספים במיסחר,
המשמר. על מפ״ם, בביטאון דווקא פורסמה החברה הודעת

גרמנית לאישיות פנייה
 בזיכיון לזכות שונים אנשי־עסקים של במאבק
 גם מעורבים לארץ ״ב־מ־־וד של רכב לייבוא

 בגרמניה. אנשי־מימשל
 אישית טילפן בעיסקה המתעניינים אחד

 בוואריה, ממשלת ראש שטראום, לפרנץ־יוזף
 במישרדי למענו התערבותו את וביקש

הגרמנית. חברת־המכוניות

 רמסו חיילים
שרון שדות

 ״חוות־ ליד בסידרה שהיו חיילי־צה״ל,
הש את רמסו בדרום־הארץ, השיקמים״

 זאת עשו הם לגדר. מחוץ הנמצאים דות
 שהמדובר להם התברר כאשר בכוונה,
 אריאל תיק, השר־ללא־ של חקלאי בשטח
שרון.

ל״טלרד״ ענק הזמנת
 הדיגיטליות, והמרכזיות חברת־התיקשורת

 דולר מיליון 15 של בהיקף הזמנה קיבלה ״טלרד״
 עם דיפלומטיים יחסים מקיימת שאינה ממדינה
ישראל.

 שבעים ובכור בחו׳׳ל, מכירותיה את עתה מגבירה טלרד
החדשות. מההזמנות רצון

 את יבדוק טוניק
מרידור

 בשורת עתה מטפל מבקר־המדינה מישרד
 והמתייחסות טוניק, ליצחק שנמסרו תלונות,

 ולעובדים מרידוד, יעקב של למישרד־הכלכלה
במישרד. שונים


