
בצהיל מחליטים לא
 של זהותו לגבי השוררת אי־הוודאות

 בקבלת לעיכוב גורמת הבא שר־הביטחון
 צה״ל. של הכללי במטה חשובות החלטות

 המטכ״ל חייב שבהם בתחומים הן ההחלטות
זמן. לאורן־ השר של גיבויו את לקבל

מתחזק ארידור
 כהן־אורגד ליגאל צפויים קשים חיים

 יורם הכנסת. של הזמנית בוועדת־הכפפים
 הליכוד סיעת למרכז למעשה שהפך ארידור,
 ללא כהן־אורגד את להטריד מתכוון בוועדה,

הרך.
 יישב הליכוד שאם להבטיח, עתה פועל ארידור

כלכלי. תיק יקבל הוא הממשלה, שולחן ליד

כסף מגייס אבו־חצירא
 ביקורו את ינצל אבו־חצירא, אהרון תמ״י, ודב

 הפסדי לכיסוי כסך לאסוך כדי כפארים הקצר
 האחרונות. בבחירות תמ״י

 יהודים עם חשובה פגישה מזומנת לאבו־חצירא
 כדי לצרפת במיוחד שיבואו משווייץ, מיזרחיים
איתו. להיפגש

בנזפ״ם בקיעים
 בקרוב יכנס רון, אימרי מפ״ם, של לשעבר הח״ב

 לחץ להפעיל כדי הקיבוצית, התעשיה ראשי את
 ולתמוך מהמערך, לפרוש שלא מפייס על

 בעל שר־אוצר ובמינוי רחבה בממשלה
רחבות. סמכויות

 מפ״ם חברי של לחצם את לבלום כדי לפעולה יוצא רון
 תחדור אשר עצמאית, שמפ״ם הגורסים העירוניים,

 ולא המיפלגה, לעתיר הערובה היא גדולים, לוועדי־עובדים
העבודה. עם השותפות המשך

ק חרד-יו
 בתוכנית החסויים הסעיפים אחד

 הגבלות הטלת הוא המערך של הכלכלית
לדוו״ל. היוצאים על חמורות

 של חמורה הקטנה הוא המועלה הרעיון
 הגבלת אך ואולי ליוצאים. ההקצבה
 לפעם — עבודה למטרות שלא היציאה

כשנה. אהת

 הפרלמנטריים העוזרים
יתאחד!

 ועד־פעולה להקים מתכוונים ותיקים פרלמנטריים עוזרים
 ניכרת הטבה על משא־ומתן לניהול שיפעל משותה,

בתנאי־שכרם.
 חריגות בפעולות ינקטו שהם הודיעו, כבר מהעוזרים חלק

לפנייתם. היענות תהיה לא אם

 זכה והוא שנות־כהונה, שלוש השנה בסוף מסיים אגמון
 ההסתדרות. ראשי מפי ביותר חיובית לביקורת

 שאלת היא הפרק על שיעמדו המרכזיות הבעיות אחת
 הדומה בהיקף ההסתדרות, על־ידי התיאטרון סיבסוד

והעיריות. המדינה על־ידי אחרים תיאטרונים לסיבסוד

לחרד פרד ישראל
 ייצא פלד, ישראל רמת־גן, של לשעבר העיריה ראש

 באחרונה היה פלד היהודית. הסוכנות כשליח לחדל בקרוב
מבקר־הסוכנות. לתפקיד מועמד

ברמת־גן מוסיאון
 מאחורי עומדים אמריקאים ותורמים משקיעים
ברמת־גן. שיוקם ישראלית, לאמנות המוסיאון

 אבא ברחוב בית־חרושת של נטוש במיבנה ימוקם המוסיאון
הילל.

ב״אליאנס״ התפתחות
 כלליות, אסיפות שתי יתקיימו ספטמבר בתחילת

 לצמיגים במיפעל העניין ׳בעלי של ובניו־יורק, בתל־אביב
 הרכב מבחינת הן מעניינות התפתחויות צפויות אליאנס.

לכור. השייך במיפעל פרסונאלית מבחינה והן ההון

 המתקדמת תמיכת
בספק - בהילל

 לשלום המתקדמת שהרשימה ביטחון כל אין
 ידר לתפקיד הילל שלמה כבחירת תתמוך
לבחירה. רוב אין קולותיה, בלי הכנסת.

 שכיהן מפני מהילל, הסתייגות יש הרשימה לאנשי
 אזרחים שישה נהרגו שבו ב״יום־האדמה״, כשר־המישטרה

 כך. על חרטה הילל הביע לא כה עד ערביים.
 עימה פתח לא המערך כי על זועמת הרשימה כן, על יתר

 את לקבוע מתכוונת והיא הבחירה, על רצינית בהידברות
כזאת. יסודית הידברות אחרי רק עמדתה

ב״שטרך גינס
 בית* בשבירת הראשונים המתעניינים

 בתל־־אביב. דיזנגוך ברחוב הקפה..שטרן״
 במקום לפתוח מעוניינים השבוע, שנסגר

 זולה ואופנה גיינס מיכנסי למכירת חנות
הבאזאר. בשיטת לצעירים.

קורפו נגד תיירנים
 השבוע כינסו וזרים ישראלים תיירות גורמי

 לצאת החליטו שבה סודית, אסיפת־חירום
 ונגד קורפו חיים השר נגד למילחמת־חורמה

מישרד־התחבורה.
 כל את להפעיל החליטו בפגישה המשתתפים

 המיניסטריאלית שהאחריות כדי מישקלם כובד
 למישרד־התיירות. תועבר התעופה לענייני

 השר מאחורי להתייצב החליטו הנוכחים
שריר. אברהם

 גבוהה, כספית ערבות יפקיד מהם אחד שכל סיכמו, הם.אף
 נגד ופירסומית מישפטית למילחמה ההבטחה למימוש

ומישרד־התחבורה. קורפו

 אבניאון פיצויי
חוזר לדיון

 שתבצע הראשונות הפעולות אחת
 ועדת־הביקורת של החדשה יושבת־הראש

 מחודש דיון תהיה ההסתדרות של המרכזית
 לשעבר, ״הסנה״ מנב״ל של הפרישה בפיצויי

אבניאון. איתן
 שיושב־הראש מכיוון טיפול, ללא העניין נותר בשעתו
העובדים. חברת כנציג בשווייץ שהה בכר, ניסים שפרש,

 לכהונת כמועמד קרובות לעיתים מוזכר להט,
 הממשלה הרכבת על בשיחות עלה שמו שר.

 עם והן הליכוד עם הן המערך שמקיים הבאה,
הקטנות. הסיעות

 בו. ההתעניינות על גדולה בהנאה שומע עצמו צייץ׳
 בעמדת עתה נמצא שהוא טוענים, הליברלית במיפלגה

, בכיר. פוליטי לתפקיד מצויינת זינוק

בלוס־אננילס היקב
 תרבות מועדון — היקב ידידי אגודת קמה בלוס־אנג׳לס

 ובהשתתפות רייסר. מיכה חרות ח״כ של בניהולו הימין, של
► אלבין. מיכאל איש־העסקים של פעילה
 בית־היקב. להקמת המיועד כסף, שם לגייס מתכוון רייסר

לא־גדול. סכום נאסף עתה עד

 קיצוץ־שבר
ב,,חדשות

 יקוצץ בחדשות העובדים של שכרם
 הודיע שוקן, עמוס היומון, בעל אחוז. 20ב־
 שני ביום שכינס באפיפת״הידום כך על

הצהריים. אהד
מ עיתונאים .חדשות״ משך בשעתו

 משכורות בהבטחת אליו אחרות מערכות
מיוחדים. הוזים פי על גבוהות

הארץ תוצרת ״פירוצי״
 לנציגיה התירה פירוציי הידועה האיטלקית האופנה חברת
 אותם. לייבא תחת החברה, ביגדי את בישראל לייצר בארץ
 ביצוע לשם גדולה קונפקציה חברת הנציגים מחפשים עתה

העיסקה.

סיירת־שיטור
בירושלים

 בירושלים. הופעלה חדשה שיטור סיירת
 באיזורי בעיקר בשטח, מפטרלים השוטרים

 פעולה במתכונת מרכזיים, ובצמתים תיירות
שוטרי־מקוך. של

הארצי במטה מעקבים
 גיארח בשייח־ הארצי במטה המשרתים שוטרים

 היום, בשעות הבניין את והעוזבים בירושלים
 לעבודה, חבריהם אצל גדולה סקרנות מעוררים

מאולתר. מעקב נערך אך חלקם ואחרי
 וצמרת הארצי, המטה על רב מידע פורסם באחרונה הסיבה:

 העבודה בשעות זאת עושים שהמדליפים בטוחה המישטרה
לבניין. מחוץ

 עצבים מילחמת
קואליציונית

 על לשיחות הנוגע בכל מכוונות הדלפות של שבוע צפוי
קואליציה. הקמת
 על כוזב במידע מוצפים ופוליטיים מיפלגתיים כתבים

 במגעים. כשלונות או הצלחות
 זהירות, ליתר החליטו, הכתבים מבכירי שניים

 לוודא כדי עמם, הדוברים קולות את להקליט
להיות. מתיימר שהוא מי אכן הוא שהדובר

^חוזר השבוע״ על ,,יורדים
1 ישוב השבוע על יורדים הסאטירי המופע

י הבא. בחודש אקטואלית בתוכנית לבימות

במחירי ירידה
שניה לכהונה אנסו!

 של מועצת־המנהלים תקיים הקרוב בחודש
 המנכי״ל, של דרישותיו לגבי דיון ..בית־לסין■׳

בתפקיד. העסקתו המשך בעניין אגמון, יעקב

משותקת. היתה והוועדה

זינוק בעמדת יץ צ
שלמה(.צ׳יץ״׳) תל־אביב, עיריית ראש של שמו

] המשומשות
 המכוניות במחירי גדולה ירידה מסתמנת

המשומשות.
 משומשות במכוניות השוק הצפת צופים בענף סוחרים

הצפויים. הכלכליים הצעדים בגלל הקרובים, בחודשים


