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דבית־חודים? בגץ
 מתהלכת בגיד מנחם ״מקורבי המכונים בקרב

 לשעבר שראש־הממשלה עקשנית, שמועה
דיכאון. בגלל דווקא לאו יאושסז,
 בעצם רואים והנשאלים תוקף, בכל מוכחשת השמועה
בפרטיות. פגיעה השאלה

 שמן הגורסים בחרות יש לכך, קשר שום בלי
 ולהקליט הקרובים הימים את לנצל הראוי

 לצרכי המתבודד, המנהיג את טלפונית
תעמולת־הבחירות.

יבוטל? 600/0ה־ ם1מחס
 ההצבעה בבוקר בלתי־צפוי, מפתיע, שינוי יתכן

 הזקוקים החי׳כים 16 על מיפלגת־העבודה במרכז
 גם להיות כדי חברי־המרכז מקולות 60ל־ס/״

.11ה־ בכנסת
 בצהריים, החמישי ביום תיערך ההצבעה
 של ברוב יצביעו שחברי-המרכז היא והתפנית

 שכיהנו לח״כים 60־/״ בהצבעת צורך שאין 60סס/
בכנסת. קדנציות שתי
 כדרר 16ה־ כל ייבחרו זו■ שבדרך יבקשו ההצעה יוזמי

 גדול שחלק החשש מסתתר ההצעה מאחורי אך הרגילה,
 .6ה־,מ> מחסום את יעברו לא 16מה־

 בפעולה, מפא״י ותיקי פתחו המרכז כינוס ערב
 את יעבור אבן אבא שח״ב להבטיח כדי

המחסום.

ממלכתי שני ערוץ
בש שנבחר אדמון, דויד הפירסומאי

 המישנה־ליושב־ראש לתפקיד שעבר בוע
 הכין רשות-השידור, של הוועד-המגהל של

 הטלוויזיה, של ב׳ ערוץ להקמת דף־עבודה
ב והערב, אחר-הצהרים בשעות שישדר
הנוכחי. בערוץ לשידורים מקביל

 כוח־ ניצול על מתבססת התוכנית
 ובמיתקנים ברשות־השידור הקיים האדם

הת שנערכה בבדיקה הנוכחיים. הטכניים
 יוכלו המדינה מאזרחי אחוז 80ש־ ברר,

 משדרים הקמת ללא השידורים את לקלוט
חדשים.

 המיס- הערוץ רעיון את פוסל אדמון
 של• התברר, עשה שהוא מחישוב הרי.

 אחוז עשרה רק ידרשו התוכנית הפעלת
הס הרשות. של הנוכחי לתקציב מעבר

 ומתוכניות■ מתשדירי־שרות יכוסה כום
חסות.

מה תוארך המפורטת, התוכנית על־פי
 ישודרו השני בערוץ לשעה. ״מבט״ דורת

ובצרפתית. באנגלית חדשות מהדורות
להפ יהיה ניתן התוכנית, תתקבל אם

יום. 60 תוך השניה הרשת את עיל

בליכוד מועמדים מאות
 נאותה דרך במציאת מתקשים הליכוד מרכיבי
 שהתברר משום ,11ה־ לכנסת הרשימה לבחירת

ת ו א מ  על להתמודד מתכוונים חברים ש
 ברשימה. ריאליים מקומות

 146מ־ פחות שלא ומצאו חישבו בדיברלים
 בהצגת עניין מגלים המרכז, חברי בולם לא איש,

 100מ־ יותר עתה עד נספרו בחרות מועמדותם.
 להתמודד. רצונם את שהביעו איש,
 רבים ח״כים של סיכוייהם את מקטין המתחרים ריבוי

החדשה. ברשימה ולהיכלל לשוב העשירית מהכנסת

אדרי נגד חזית
 עומדים במיפלגת־העבודה הקשורים מישפטנים

 שח״כ ולדרוש המיפלגה של לבית-הדין לפנות
 ,11ה־ לכנסת ברשימה ייכלל לא אדרי רפי

 להחלטות שנתיים מזה מציית אינו שהוא משום
מרכז-המיפלגה.

 לוותר אמור היה שיכון־עובדים, מנכ״ל גם שהוא אדרי,
 מניעת על ההחלטה בעיקבות התפקידים, אחד על

לנבחרי־המיפלגה. כפל־תפקידים

 המבצע, והקבלן איירנרייך, פינחס .עימנואל,
ובניו. אברהמי משיח

 של סכום מאיירנרייך תובע דתי, הוא שאף אברהמי,
 מונע עתה שביצע. עבודת־בניה עבור דולארים מיליוני
 לבנות. שסיים לדירות המפתחות מתן את הקבלן
 המיליונר הוא בחלקה, מאוכלסת שכבר ההתנחלות, מממן
מלונדון. מרגוליס חיים הדתי

גיורים
לפעילות זנבר

 כראש לוודאי, קרוב ימונה, זנבר משה
 של במטה-הבחירות אגף־הכספים־והמינהלה

 עשוי לשעבר, ישראל״ ״בנק נגיד זנבר, המערך.
 המיפלגה. של הכלכלית ב״כוורת״ גם להשתלב

 לו שגם דיניץ, שימחה יעמוד מטה־ההסברה שבראש נראה
הבחירות. אחרי בכיר לתפקיד הדרו סלולה

לשזפטים פוליטי מינוי
 לאייש גדולים מאמצים עושה ניטים משה השר

 לפני עוד בשפיטה הפנויות המישרות בל את
הקרובות. הבחירות

 מחוזיים שופטים במהירות למנות לוחץ הוא
 אלה תחת וגם לגימלאות, שפרשו אלה תחת

 טרם אך הקרובים, בחודשים לפרוש העומדים
 כרגע ממלא הוא לעבודה בית-הדין את פרשו.

בשופטים.
 למלא מנסה ממפלה החושש ששילטון חדש דבר זה אין

 שילטון יוכל לא שאותם באנשי־שלומו, בתי־המישפט את י
להחליף. חדש

בחיפה בבנק הלשנה
 לוי, דויד למתמטיקה, החיפאי המורה

 הוחזקו שונים בבנקים שלו שבחשבונות
 הלשנה בעיקבות נעצר דולר, וחצי מיליון

מו שהוא הבנקים, באחד בכיר פקיד של
מם־ההכנסה. של דיע

 לוי חושש הפרשה, שנחשפה מאז
 איומים קיבל הוא מישפחתו. ולחיי לחייו

 מבני-מישפחתו שמישהו ועקיפים גלויים
גדול. כופר לשלם ידרש ושהוא ייחטף,

 מכך מודאגים חיפאיים אנשי־עסקים
 כה בצורה הופרה הבנקאית שהסודיות

 תצטרך בנק אותו שהנהלת יתכן חמורה.
 הפיננסי המוסד קישרי לעניין להתייחם

שילטונות-המם. עם

 ב״חברת שינויים
השבדים״

 אחריהם יגררו ההסתדרות בצמרת הקרובים החילופים
 בעיקר אך הפועל, בוועד׳ שונים באגפים אישיים שינויים
חברת־העובדים. בצמרת

 ויהיו הבחירות, אחרי מייד יבוצעו השינויים
 המערך רשימת בהרכב והן בתוצאות הן תלויים
 של מחדש אירגון — במרכזן לכנסת.

רישתות־השיווק.
 כל הוקפאו בר־לב, חיים המיפלגה, מזכ״ל הוראת על־פי

 ישראל כניסת עד ההסתדרותי, במנגנון והשינויים המינויים
לתפקידו. קיסר
 העובדים״, ״חברת מזכיר הורה לכך קשר כל ללא
 ניכסי את תכופות לעיתים לעדכן רוזוליו, דני

העובדים״. ״חברת

במצריים חגות שינת
 לחופשת-חג שייצאו הלא-נשואים, הזוגות

 על־פי בלתי-צפוייה: בבעייה ייתקלו במצריים,
 בחדרים שינה על איסור חל ממשלתית, הנחייה

 נשואים. שאינם לתיירים במלון משותפים
 באילתור צורך יש זה קושי על להתגבר כדי

במלונות. פקידי־הקבלה אצל ברישום

בעימנואל סיבסון־
החרדית ההתנחלות יזם בין פרץ חמור סיכסוד

בגבעת־חביבר.
 ולתנועה הצעיר לשומר המשותף לגיור, מכון

בגבעת-חביבה. נפתח המאוחדת, הקיבוצית
 למתנדבים המיועדים ביהדות, קורסים מתנהלים במכון

 להצטרף וביקשו לבני־קיבוצים נישאו אשר יהודים, שאינם
כחברים. לקיבוצים

 לקבלת עזה התנגדות יש הקיבוצים ברוב
 הוא שנמצא והפיתרון יהודים, שאינם חברים

ודיקדוקיו. פרטיו כל על אורתודוכסי, גיור

בגיידות מחשב
 להכניס מתכוננת מישטרת־ישראל

 מיוחדות. לניידות-מישטרה מסופי־מחשב
 את מייד לקבל ברכב השוטרים יובלו כך
 המישטרתי. מהמסוף הדרוש המידע כל

בגרמניה. רק מופעלת דומה שיטה

 ..הבינלאומי׳
שוב יפתיע

 החודש בסוף יפרסם הראשון״ הבינלאומי ״הבנק
 החודשים שלושת של דיווחי רבע־שנתי מאזן

 .1984 לשנת הראשונים
 הגדולים הבנקים מאזני לפירסום בסמיכות יהיה זה פירסום
 למדי. עגומות הן לגביהם שהתחזיות ,1983 לשנת

 משא־ומתן מנהלים הם הבנקים מאזני פירסום ערב
 המיקדמות לרישום בנוגע מישרד״האוצר עם אינטנסיבי

 .1983 שנת־המס בתחילת למס־ההכנסה ששילמו הגדולות
 ולתשלום לגרעונות להיכנס לבנקים גרמו תשלומים אותם

 גרעונות־נזילות. על כבדים קנסות
 וראשי כהן־אורגד יגאל בין הבנה צפויה

 המיקדמות, גובה ברישום שינוי על הבנקים
 ערב המאזנים את לשפץ לבנקים שיאפשר
פירסומם.

ב״כלל׳ חששות
 מאוד מודאגים ״כלל״ חברת ראשי

 חברת סביב המישטרתית מההתעניינות
 ״כלל״. של בת חברת ״בטוחה״, הברוקרים

 רב, חומר נאסף במטה־הארצי לחקירות־הונאה ביחידה
 מלקוחותיה ובכמה בחברה מסויימים בעובדים הקשור

בכלל. לכאב־ראש גורם זה עניין החשובים.

המסיבה
תידחה בפאריס

 יום־ לכבוד בפאריס, ישראל בשגרירות קבלת־הפנים
 הלועזי המועד במאי, 15ב־ תיערך ,36ה־ העצמאות
 הקמת־המדינה. על הוכרז שבו היום שלמחרת

 החגיגות ייערכו שבו התאריך במאי, 6ב־ הסיבה:
 שלהם. לחופשת״חג הצרפתים ייצאו הרישמיות,

 שאליה המסיבה, קיום את לדחות העדיפו השגרירות אנשי
 תיראה שלא כדי בפאריס, המי־ומי כל מוזמנים

דלת־משתתפים.

של הבא הגריון
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 הבא בשבוע יוקדם פסח, גליון שהוא
 במקומות־המכי־ מצוי יהיה הוא ביומיים.

 באפריל 15דד א׳, ביום כבר בתל־אביב דה
 בי, ביום הארץ ברחבי ובקיוסקים בערב,

באפריל. 16ה-


