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התפטרות שקל שמיר
 אם התפטרות שקל שמיר יצחק הממשלה ראש

 חד־משמעי. באופן מובס היה הליכוד
 אולם באי לפני בך על להודיע התכוון הוא

 יום במוצאי ז׳בוטינבקי גבית העצמאות
 להנהיג לוי, דויד ,2 למיבפר ולהציע הבחירות

התנועה. את
 כזה. מצעד שיימנע הציעו בני־מישפחתו

 והוא דעתו, את לבסוף שינו הבחירות תוצאות
הרעיון. את כליל זנח

פשרה מועמד נבון
 העבודה במיפלגת להתארגן החלה השלישי יום בבוקר
 מיעוט ממשלת לראשות פשרה כמועמד נבון תומכי קבוצת

לאומי. אחדות ממשלת או
 הקרובים בימים כבר להודיע עשוי עצמו נבון

 הבחירות בתוצאות העוסקת חשובה הודעה
הפוליטי. ובעתידו

כלכלית שואה ועכשיו:
 כבר כלכלית משואה חוששים ובנקאים כלכלנים

הקיץ. בסוף
 לא בחו״ל פיננסי גורם ששום היא המרכזית הבעיה לדעתם,

 קצרות לתקופות גם ולו לישראל דולארים להלוות יסכים
מועד.
האינפלציה. בשיעור האצה צפויה

במערך חשבונות חיסול
 סכינים משחיזים כבר העבודה במיפלגת הוותיקים היריבים
 חיסול של תקופה צפויה ביניהם. הקרבות לחידוש

בבוקר. שלישי ביום כבר למעשה שנפתחה חשבונות

 ממר הרבי
לליכוד תרם

 של מגבית־החירום1? התורמים בין
 של פטרונו מגור, האדמו׳ר גם היה הליכוד

שפירא. אברהם אגודת־ישראל, דדב
 החיפאי הקבלן היה אחר מפתיע תורם

 דולר, אלן־ 25 שתרם דרוקר, זכריה הגדול
 בבחירות גם שתרם לזה זהה סכום

, הקודמות.
 נמנה לליכוד, תרומתו למרות דרוקר,

 — בלתי־מיפלגתיים ״אזרחים קבוצת עם
מערד״. הפעם

יפרוש? פירא
 אגודת תבוסת את ינצל שפירא אברהם שח׳׳ב הנמנע מן לא

 לעסקיו ולהתפנות מהכנסת להתפטר כדי ישראל
ולמישפחתו.

מודעי על שמירה
 בין לשיתוף־פעולה קרקע להיווצר שעלולה חשש מתוך

 אישית' חרות.שמירה אנשי הצמידו למערך הליברלים
מודעי. יצחק האנרגיה לשר

במעקב. נמצאים אחרים מרדנים ליברלים גם

בינואר יעזוב לואיס
 אמור לואיס, פמואל(,.סם״) האמריקאי, השגריר

 ינואר בחודש בישראל תפקידו את לסיים
הקרוב.

 אמה היא השגריר בפני כרגע העומדת היחידה הבעיה
 את לעזוב רוצה אינה הזקנה סאלי. אשתו, של הקשישה

 התאקלמה היא ולדבריה חברות כאן לה שיש מכיוון הארץ,
היטב.

 סאלי, והבת, בארץ להתגורר תמשיך שהאם פשרה, הוצעה
 הטיל הסטייט־ריפארטמנט אך פעם, מדי אותה לבקר תבוא

הרעיון. על וטו
 על להשפיע המאמצים כל את עתה עושים ואשתו השגריר

אליהם. שתתלווה הזקנה
 לואיס את לרשת העיקריות המועמדות אחת
 כשגרירת עתה המכהנת קירקפאטריק, גייין היא

 לחוגי מקורבת היא באו״ם. ארצות־הברית
בארצות־הברית. הימין־החדש

העגבניות מלך - נבו!
 הציבור מידיעת שהועלמו העובדות, אחת

 הקריר היחס היתה המערך, של במסע-הבחירות
 הציבוריות. בהופעותיו נבון יצחק נתקל שבו

 זכה הוא ולכן עגבניות, לעברו הושלכו אחת לא
העגבניות״. ״מלך בכינוי המערך במטה

 שד המחתרת: מישפט
טישן עיסקות

 נמצאים היהודית המחתרת מנאשמי חלק
 עיסקת־טיעון, על הפרקליטות עם במשא־ומתן
 הפרקליטות תמחק שבמיסגרתה

 חברות של האישום סעיף את מכיתבי־התביעה
טירור. באירגון

 אחרים נאשמים אחד. נאשם רק זו באשמה הודה עתה עד
 ניתנת לכאורה, לראייה שהפכה זו, שהוראה מניחים

 כזה במיקרה אחרים. לחברי״מחתרת תיוחס לא אם להפרכה
 במובן מחתרת שהיתה לטעון הפרקליטות תתקשה

המילה. של המישפטי
 תוותר שבה ראשונה, טיעון עיסקת צפוייה הקרובים בימים

טירור. באירגון החברות סעיף על הפרקליטות

הרביעי הישראלי

 — הרביעי שהישראלי זוענים
 בחשד אחריו חיפשה לונדץ

 השר את להטו,? :ניסיון־הנפד
 על־פי בארץ. נמצא — !בר

 שני מישפחות את ביקר כבר ז
 ופליקם ברק אלכסנדר

 הדשות עובדות על להם ■יווה
לונדון. את המסעירה .יה

בארץ
 נ בנתניה

 שמישטרת
 שהשתתף

 לש? הניגרי
 הוז זו גייסה

 הנתנייתים,
 וז אבוטבול,

לפי/ סישי

לארץ? יבוא גאון
 בשוייץ, המתגורר גאון, ניסים היהודי המיליונר

בישראל. חשוב לביקור בקרוב לבוא עשוי
 עם קשר מכל בעתיד יתרחק שהוא להתבטאויותיו, בניגוד
 בארץ עליו שנאמר מה אחרי שונים, ישראליים גורמים

 ולנהל בעצמו לבוא החליט הוא האחרונים, בחודשים
ובנקאים. פוליטיקאים עם רציניות שיחות מקרוב

יוחלף המבקר
 מייד להציע, בדעתם נחושים ההסתדרות ראשי
 — ההסתדרות לוועידת הבחירות אחרי

 החלפתו את — הבא אפריל בחודש שייערכו
 שעבר שטנגר, שלמה ההסתדרות, מבקר של

גיל־הסרישה. את מזמן
 המישקית מהמערכת צעיר מבקר יוצע במקומו

״חברת־העובדים״. של

מיזרחית רדיו תחנת
 אנשי־עסקים קבוצת רוקמת בסודי־סודות

 שידור תחנת להקמת תוכנית מיזרחיים
תל־אביב. חופי ליד מאוניה שתופעל מיזרחית,

 מניחים מפורסמים, מיסעדנים שני ביניהם אנשי־העסקים,
תיאלץ הקאסטות, זמרי את האוהדת הציבורית שבאווירה

 שמשדרת כפי לשדר, להם להתיר שתורכב ממשלה כל
, קול־השלום. תחנת
״קול־המיזרח״. הוא לתחנה המוצע השם

לתדמור מגרמניה
 , בבית־הספר אי־הסדרים פרשת מאחורי

 בהרצליה ״תדמור׳ במלון למלונאות הממשלתי
 ותמ״י. המפד״ל בין מאבק מסתתר

 מפד״ל, איש הוא סאס, ישראל שפוטר, מנהל־החשבונות
, , , בתמ״י. פעיל הוא והסמנכ״ל

 ישראלי של לארץ הבאתו את יזם לא־ידוע גורם
 חומר לספק הטבחים את שפיתה מגרמניה,

 בתום בן־איבגי. שלמה הסמנכ״ל, נגד מרשיע
לגרמניה. הישראלי שב הפעולה

 רק לא דולארים
בלילנבמם

 הביא זר למטבע הגובר הביקוש
 בתל־־אביב, חדשים שוקי־מכירה ליצירת

הפולני. ובשיק לילנבלום בשוק המתחרים
 בביבר* הם נוספים מכירה מרכזי

 לבתי־המלון בכניסה בתל־אביב, אתרים״
 מיני* ב״לונדון הירקון, ברחוב הגדולים

ובכיבר־דיזנגוף. סטור״
 באיזור גם מתפתח עירני דדלארים שק
 שיגקין. רחוב לצד תל־אביב, במרכז החרדי

בלבד. לדתיים היא והנשירה הקניה שם אך

במרכז במחוז סולחה
 החליט המרכז, מחוז מפקד עמיר, גבי ניצב
 על וחצי שנה לפני שהטיל החרם את לבטל
שפירא. ראובן ״דבר״, של הפלילי הכתב

 זמר. חנה דבר, עורכת עם פגישה בעיקבות זאת עשה הוא
 החרם, את חד־צדדי באופן הסיר הוא הפגישה אחרי

 הכתבים. לשאר כמו לשפירא להתייחס התבקשה והדוברת
 כתבה על עמיר של בכעסו שתחילתו החרם, בתקופת
 הכתבה, בגוף המישטרה תגובת וציטוט שפירא שפירסם

 יוסף הד׳ר שר־הפנים, והן איבצן, אריה המפכ״ל, הן ניסו
 סירב הוא אך מהחרם, בו שיחזור עמיר את להניא בורג,

בעקשנות.

 הומז־סבסואלים
דם תורמים

 של תרומות־דם מקבל אדום דויד מגן של הדם בנק
 מחקר. לצורכי הומו־סכסואלים

 סיכון, לקבוצת משתייכים שהם לציין מתבקשים התורמים
 שלהם ביטוח־הדם זכות את מבטיחים הם וכך

ובני־מישפחותיהם.

ימשך הלביא פרוייקט
 על־ידי יסגר הלביא ייצור שקו לשמועות בניגוד

 כסידרו, ימשך שהייצור נראה הבאה, הממשלה
 לדבר שלא — הקצב את להאט כוונה כל ואין
קו־הייצור. סגירת על

מפכ״ל יהיה לא טיומקי!
 העומד הוא טיומקין משה לשעבר הניצב

 לתפקיד למישטרה להחזרתו המסע מאחורי
רב־ניצב. בדרגת מפכ״ל
 עובד ועתה תל־אביב מחוז מישטרת מפקד שהיה טיומקין,

 עיתונאים עם באחרונה נפגש בחברת־העובדים,
 זה. ברעיון אותם לעניין וניסה ואנשי־תיקשורת

 במיפלגת גם תמיכה אין טיומקין של למסעו
העבודה.

עד־הגנה - איבצן
 כעד־הגנה יוזמן איבצן, אריה המישטרה, מפכ״ל

 בבית־הדין המתקיים חפץ, אסף של במישפטו
 המישטרה. של המישמעתי

 קוראים מיכתבי למיקרא רבים משתוממים במטה־הארצי
 של בשיבחו בעיתונות באחרונה שפורסמו ירושלמיים,

איבצן. נגד בבג״ץ הפסיד שחפץ אחרי המפכ״ל,


