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ממישרד
ראש־הממשלה

רסיסקאי
 ראש־הממשלה בלישכת בעבר שעבדו שניים

 אפשרויות ובודקים בסיסקאי עתה נמצאים
 שבתוך במדינת־הבובות השקעה

דרום־אפריקה.
 ראש־הממשלה, של צבאי שליש שהיה במי המדובר

 שהיה מי גם פורן. אפרים(״פרוייקה״) תת־אלוף(מיל׳)
 שם. נמצא מיזרחי, אלי ממשלה, ראשי כמה של מזכיר
 לשכנע באחרונה מנסה במילואים בכיר קצץ

 מישרתם את לנטוש פעיל בשירות אנשי־צבא
 בדרום־ החסות במדינות לעבודה ולצאת

בשנה. דולארים אלפי עשרות תמורת אפריקה,

 בסיכסון־ גילזיים
אלבין־אייזנברג

 נעימים, לאוו־דווקא נוספיס, גילויים צפויים
 של מעסקיו אלבין מיכאל של פרישתו סביב
 מפשילים הצדדים שני אייזנברג. שאול

הבא. לקרב להתכונן כדי שרוולים,

במערך דרוכה ציפיה
 לאפשרות בדריכות ממתינים ראשי־המערך

 פעולה הקרובים בימים תבצע הליכוד שממשלת
דרמאתית.

 במיפלגת מחוזות לראשי שהופץ בחוזר
 יפתיע שמיר יצחק כי שיתכן נאמר, העבודה
בתוכנית או בלתי־שיגרתי י במהלך
 ורדיקאלית. מקיפה כלכלית
 מוכן יהיה לא שהליכוד הדיעה, רווחת במערך
 להיערך יש לדעתם ולכן השילטון, על לוותר

הבחירות. ערב דווקא צפויות, לא להפתעות

לטייל? יצא בגין
 ראש־הממשלה סביב השמועות פורחות שוב

 בביתו. המסתגר לשעבר,
 ביום טילפנו בירושלים, צמח ברחוב בגין, מנחם של שכניו

 כי והודיעו הישראלית הטלוויזיה למערכת השישי
 של צוות במכונית. ביתו את יצא לשעבר ראש־הממשלה

 אותו. לצלם הספיק לא למקום, שהגיע הטלוויזיה,
 נמצאים שבני־מישסחתו אומרת, אחרת שמועה

ממיטתו. משים ואינם לידו הזמן כל

 ובתשלומים בשכר ופעילים עובדים בהעסקת המדובר
ביום־הבחירות.

 ההחלטה את לתת ביודהמישפט שופטי החליטו זו מסיבה
אחריהן. ולא הבחירות ערב

צה״ל בדובר חילופים
 ביחידת לעיתונות קשר ענף ראש פורדס, גיורא סגן־אלוף

 הוא ובסופה באנגליה, בהשתלמות עתה נמצא דובר־צה״ל,
 והוא בת נולדה רגב, אבי לסגנו, תפקידו. את לעזוב אמור
מישפחה. בענייני טרוד

 מועמד בלישכת־הדובר מחפשים זו מסיבה
מבחוץ.

 יונה כגן־אלוף הם: טובים שסיכוייהם שניים
 יצחק ורב־כרן צפון, בפיקוד צה־׳ל דובר גזית,

 הרמטכ״ל של ראש־לישבתו לשעבר טוניק,
 התוכניות מנהל והיום איתן, רפאל הקודם,

 בגלי־צה״ל. הצבאיות
להם. המוצע מהתפקיד מתלהבים אינם השניים

 של עדלאידע
בחל־אביב בחירות

 בתל־אביב מיפלגת־העבודה פעילי
 יוצאת-דופן. בחירות הפגנת מתכננים

 שיעבור עדלאידע מופע זה יהיה
 מחדלי את יתאר הוא העיר. ברחובות
 ובתצוגת- בקריקטורות הליכוד ממשלת
בובות.

לתמ״י יועץ - ניסן
העימות? את ינחה מי

 להטיל עשוי פורת, אורי רשות־השידור, מנכ׳׳ל
 בין הטלוויזיוני בעימות ההנחיה מלאכת את

 או אחימאיר יעקב על פרם ושימעון שמיר יצחק
משעל. ניטים על

 האגודה
ה,,עליזים״ גגד

 שתציג החדשות התביעות אחת
 תהיה הבאה לקואליציה אגודת־ישראל

מו בסגירת מישרו״הפנים התערבות
 תציב האגודה להומו־סבסואליס. עדונים
שלה. בתעמולת־הבחירות זו דרישה

 המחתרת לנאשם
קל שוש הובטח

 חבר פלאי, גילעד עם עיסקת-הטיעון כשנחתמה
 לא באופן לו הובטח היהודי, הטרור אירגון
 ורק מאכר שנות תשע יהיה העונש כי רישמי

 תדהמה היתה לכן בפועל. מחציתן
 פלאי על גזר כשהשופט באולם־המישפטיס,

בפועל. מאכר שנות עשר

בדרא״ם מתעניין רפול
 עם בערב הראשון ביום נפגש איתן רפאל

בישראל. דרום־אפריקה של.........

חוקרים? מה ,,אגד״:
 פרשיות עתה חוקרים במישטרה גורמים שני

ב״אגד״. שונות
 יושב״ראש נגד החקירה תיק את משלימים חיפה במישטרת

 הציתותים בעניין עמר, שלמה הקואופרטיב, מזכירות
 הפיקוח. ועדת של לשעבר המרכז פרן, יהושע של לביתו
 מנהל מירושלים, יפה אליהו גם נחקר זה בתיק

אגד. של חברות־הבנות
 רב בחומר במרץ מטפלים הונאה לחקירות הארצית ביחידה

 כעמר הוא אף הקשור היחידה, לחוקרי שהובא וממוסמך
ביותר. חמורות פרשיות בעניין וביפה,

 יחליף בן־אהרון
וחניתו את
 המתגברת אווירת־נכאים, שוררת ראש־הממשלה בלישכת

 על בבירור המצביעים הסקרים, הבחירות. שמתקרבות ככל
 זו. לאווירה בוודאי תורמים גדול, בהפרש המערף ניצחון
 שיוכי העובדה היא העגומה לאווירה עדות

 יצחק של סודו ואיש המדיני היועץ בן־אהרון,
 לשלושה אלה גורליים דווקא־בימים נסע שמיר,

 מבקש בן־אהרון לארצות־הברית. שבועות
 בשגרירות החדש המדיני כציר להתמנות

 זאת לעשות מבקש והוא בוושינגטון, ישראל
השילטון. שיוחלף לפני

 הציר נתניהו, בנימין(״ביבי״) של המיוחד החוזה
 לתפקידו התמנה נתניהו פג. בשגרירות, המדיני

 של הפוליטיים המינויים במיסגרת
 התנגדו מישרד־החוץ עובדי מישרד־החוץ.

 מונע לא הדבר אך עימו, החוזה להארכת
 כרגיל. ולעבוד להמשיך מנתניהו

 ראש־הממשלה הוציאו לא שפורסם, כפי שלא אגב,
 את ומפר כרגיל עובד נתניהו לנתניהו. צו־ריתוק ושר־החוץ

שביתת־העובדים.

תקדים יקבע פלאטו
 בעניין העליון בית־המישפט החלטת

 שמואל הורשע שבו שוחד־הבחירות,
 השבוע, הרביעי ביום שתינתן פלאטו־שרון,

לפעול יצטרכו שעל־פיו תקדים, תקבע

 מאחורי שריד
הלאווים מודעת

 של והמנסח הרעיונאי הוא שריד יוסי
 סוף- בעיתוני שפורסמה המערך מודעת

 חזרה לא לאויב: ארבעה הכוללת השבוע,
 לא ישובים, עקירת לא ׳,67 לגבולות

פלס מדינה לא אש״ף, עם משא-ומתן
טינית.

 שבו פומבי עימות התבטל השבוע
מה ח״ב מול -שריד להופיע אמור היה

ליכוד.

 שעות באחרונה שוהה ניסן אלי הטלוויזיה איש
 לראשי ומייעץ תמ״י, במישרדי ארוכות
בטלוויזיה. ותשדירים תעמולה בענייני התנועה

 סעודי כסף
הקיבוצית לתעשיה

 התעשיה של הגדולים המיפעלים אחד
 כדי מימון, בחו״ל באחרונה מחפש הקיבוצית

זמניים. נזילות קשיי על להתגבר
 ישראלי, ברוקר עם קשר המיפעל יצר מסויים בשלב
 איזור אייזנברג. שאול של החברות באחת בעבר שעבד

 בוחן הוא עתה המיזרח־הרחוק. הוא הברוקר של התמחותו
 ותחילתו בפיליפינים שסופו סיבובי, מימון אפשרות

בסעודיה.

 פירסום איסור
שני״ ב,,מבט

 תיוחד שני״ ״מבט של הקרובות התוכניות אחת
שמות־חשודים. איסור-פירכוס לנושא
 פרשיות על חומר עתה אוספים התוכנית תחקירני
 איסור־הפירסום וששאלת הישראלית, החברה את שהסעירו
פעם. אחר פעם סביבן הועלתה

זחירי את מחפשים
 כדי עולמות, להרעיש מתכוונים הארץ בצפון מושבים חברי

 המחלקה ראש לתפקיד להיכנס זווילי מניסים למנוע
 על־ידי זה לתפקיד שנבחר אחרי הסוכנות, של להתיישבות

תנועת־המושבים.
 ולצמרת העבודה מיפלגת לראשי פנו יריביו

 שלא חומר לספק מתחייבים והם הסוכנות,
אישית. והן ציבורית הן — לנבחר יחמיא

יודח? חדד
 של ובאגף־המישטרה במטה-הארצי
 רחמים שניצב הדיעה, שוררת מישרד־הסנים

 המחוז כמפקד שבוע לפני רק מונה אשר חדד,
 מתפקידו, מושעה עצמו למצוא עשוי הצפוני,

נגדו. יח״ם חקירת בגלל
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