לתנועת־החתת אחרי כישלונם בבחירות
המהפך ב־77׳.

־

שרון החליט להימנע מלסדר ג׳ובים לאנשי שלומציון
במישרד המיסחר־והתעשיה .הוא מעדיף אנשי־חרות
מרכזיים ממחנות שונים ,כדי להוכיח שאינו מנהיג של
מחנה אחד ,כי אם של התנועה כולה וכך לצבור כוח
במרכז־חרות.

שרידי שלומציון בראשות הדיר מרק קלדתן
ופעיל־השכונות אבי אייל ,יוזמים כינוס של
ותיקי שלומציון ,שיתבעו משרון מקומות־
עבודה במישרד המיסחר־והתעשיה.

ת י ג ו נ ן י ך
מודעי נלחם
על תדמית!
שר־האוצר ,יצחק מודעי ,יתמנה השבוע
לשיקום תדמיתו שנמנעה מאז שנכנס
לתמקיד.
על־מי עצת יועציו הוא מתכוון למנות לכתב
בלבלי בכיר ולהציע לו את תפקיד דובר
מישרד־האוצר ,ויועצו המיוחד
לענייני־תיקשורת.
אם מניה זו תעלה ימה יבקש מודעי מהדוברת
הנוכחית ,אריאלה רבדל שהובאה לאוצר
על־ידי השר הקודם ,יגאל כהן־אורגד ,לסיים
את תפקידה.
רבדל ,חברת מרכז חרות ,חשודה ,שלא בצדק ,על־ירי כמה
ממקורבי מודעי כגורמת ליחס השלילי של התיקשורת אל
השר .השבוע היו שניסו לקשר בינה ובין מיתקפותיו של
השר דויד לוי על מודעי .רבדל היתה דוברת של לוי,
כשהוא היה שר העליה והקליטה ,מייד אחרי בחידות
המהפך.

מודעי יבקש מיועציו להכין עבות דמי־עבודה
לשיקום התדמית שנועד לחיזוק מעמדו
במימלגתו ,בממשלה ובציבור.

מדוע מגינים
על לחד?
ההגנה המקימה ,הניתנת למפקד .צבא
דרום לבנון״ ,אנטואן לחד ,לא נועדה רק
בדי להגן על חייו .קצינים בביתם בצה״ל
מודים ,שלא לייחום ,שאחת הבעיות
הקשות העומדות במני לחד ) (54ת א
ההגנה על אשתו ,מינרווה ,ימהמיה בת
.27
לחד ת תנ ה את המשך פעילותו ב*
דרום־־לבנון בשמירה על אשתו הצעירה
ממני אוייביס ומחזתם.

עימות פרס־יעקובי
צמוי עימות עד כדי קרע גלוי בין
ראש־הממשלה ,שימעון מרס ,ושר־הכלכלה ,גד
יעקובי ,בגלל מעורבות־היתר של יעקובי
בענייני מישרתהאוצר.
מרס מתכוון לזמן את יעקובי לשיחה קשה,
מייד אחרי שובו ממסעו בארצות־הברית,
ולהבהיר לו שהוא לא יאפשר לשתהבלכלה
לכרסם במעמדו וביוקרתו של יצחק מודעי.

זנבר לתפקיד בביר
אחת ההחלטות הראשונות שעליה יסכמו
יצחק מודעי ושימעון פרס ,עם שובו של
ראש־הממשלה מארצות־הברית ,היא שיבוצו
של נגיד בנק־ישראל לשעבר ,משה זנבר,
בתפקיד־מפתח במשק ,מטעם הממשלה.
זנבר ,לשעבר יועצו הקרוב של פינחס ספיר ,נחשב בעל
מיקצוע מעולה ,וזוכה בהערכה רבה אצל פרס ומודעי.

נתק שרון־שממציח
השר אריאל שרון מתנתק מאנשי
תנועת־שלומציון ,שאיתם הוא הצטרר

מחגה שמיר מתארגן
מייד אחרי שובו של יצחק שמיר מביקורו
בארצות-הברית ,הוא יתחיל במסע־שיחות
אינטנסיבי עם פעילים מרכזיים ממחנות
יריבים בתנועת־החרות.
תומכיו של שמיר יעצו לו להקדים תרופה למכה ולהתחיל
כבר עכשיו לבצר את מחנהו ,לקראת המאבקים הצפויים
במרכז־התנועה.

שמיר ינכה לשבור את הקרח ולפתות את
בני־שיחו באמצעים שונים שיתמכו בו
ובמחנהו.

מדדי־שיא עד
סוף 1984
מומחים פיננסיים חוזים מדדי־שיא,
שלא היו כדוגמתם בחודשים הקרובים.
מדד ספטמבר ,שיפורסם בשבוע הבא.
עלול להיות יותר מ־ 25אחוז .מדד
אוקטובר ,שיפורסם בחודש נובמבר ,עלול
לעבור את  30האחוזים .מדדי נובמבר
ודצמבר עלולים לעבור את  40האחוזים,
אם לא תיחתם עיסקת־חבילה במשק עד
אז.
פירושו של דבר :ברבע האחרון של
 1984יפוחת השקל ב־ 100אחוז:
בנקאים גרכו השבוע שאפילו ניתוח־
חיתם לא יציל את הכלכלה החולה ממוות.

המר אסר -
נבון התיר?
עובדי הטלוויזיה הלימודית ממתינים בקוצר־רוח להחלטתו
של שר־החינוך החדש ,יצחק נבון ,שיתיר להם לעבוד
בשבתות כדי לצלם תוכניות שונות.

שר־החינוך הקודם ,זבולון המר ,אסר על עובדי
הלימודית לקיים עבודה כלשהי בשבתות,
ובמשך שנים נשמרה הוראה זו בסוד.

קיסר יתעניין ב״אמפ״ד״
מזכ״ל ההסתדרות ,ישראל קיסר ,ינצל את
ביקורו הנוכחי בארצות־הברית ,כדי לעקוב
מקרוב אחר כיום חקירות .אמס״ל״
בארצות־הברית.
חברת אמפ״ל כבר הודיעה שהיא מסיימת בקרוב את
חקירתה העצמאית בהאשמות נגד מנהלה לשעבר ,יעקוב
לוינסון .לעומת זאת ,נמשכת הבדיקה של הרשות
האמריקאית לניירות־ערך ,שאליה הועברו מסקנות הבדיקה
של מומחי בנק הפועלים שאף הם חקרו במעשי אמפ״ל.

פר ס הטיל זטו

יציאתו של פת ,עכשיו שר המדע ,היתה
מחייבת גם את יציאתו של שר־התעשיה
הנוכחי ,אריאל שרון .לכן הטיל ראש־הממשלה
וטו על הרעיון ששני השרים ייצאו לחדל,
בטענה שעל רקע המצב הכלכלי הקשה תהווה
המישלחת המנופחת לארצות־הברית מוקד
לביקורת ציבורית.

שושנה פרץ -
שוב מ 1ר ה
שושנה פרץ מקריית־שמונה ,אמה של
ליסה פרץ ,גיבורת תשדירי תעמולת*
הבחירות ,התקבלה לעבודה כמורה ממל־
את־מקום בבית־כפר התיכון הדתי בחצוי
הגלילית.
לפני שהתקבלה לעבודה ,היא תוחקרה
על יחכה לדת .היא הסבירה שהמצטיין
במישפחה בנושאים אלה הוא הבעל ,גבי.

,,ספרטקוס״
נגד י שראל
הביטאון היוקרתי של האירגון הבינלאומי של
ההומו־סכסואלים. ,כפרטקוס״ ,מקדיש בגיליונו
האחרון כתבת־תחקיר על יחם החברה
והמימכד הישראלי למיעוט ההומו-ככסואלי
בארץ ,ועל ההרעה שחלה במצבו בשנים
האחרונות.

דחיתני־פשע
בקרייח־שמזנה
מפקד תחנת המישטרה בקריית־שמונה פנה למפקד מרחב
הצפון ,רחמים חדד ,בבקשת תיגבורת.

הסיבה — לוויתני־פשע ממרכז הארץ העתיקו
באחרונה את פעילותם לעיר הצפונית ,בגלל
המיכחר הלא־חוקי בגבול הלבנון.
אזורים מכויימים בקריית־שמונה הפכו
למאגרי ציוד מוברח מגוון ,שנשלח לשוקים
שונים במרכז ודרום הארץ ,וגם לגדה
המערבית ולרצועת־עזה.

חייבים קבועים ל חרד
יושב־ראש הכנסת ,שלמה הלל ,נוטה לשנות
את הכדרי־היציאות הרישמיות של הח״כים
לחדל.
הוא ימליץ שהיוצאים לכינוסי אירגונים וועידות
בינלאומיות ,כמו מועצת אירופה ,יהיו ח״כים קבועים,
שייקבעו על־פי מפתח יחסי־הכוחות בבית.
היוצאים במישלחות פרלמנטריות ימשיכו להתחלף כל
הזמן.

פר ס תומך בחרי ש
למרות כל ההכחשות הפומביות תומך שימעון
פרם בבחירתו של ח״ב מיכה חריש לתפקיד
מזכי־ל המיפלגה.
בדיונים פנימיים ובאמצעות מקורביו ,ובעיקר
מזכיר הממשלה ,יוסי ביילין ,העביר פרס
שדרים ברורים שהוא איננו מעוניין בעוזי
ברעם.

הצד האמריקאי שאמור לחתום השבוע על הסכם הסחר
החופשי עם ישראל ביקש שלצידו של שימעון פרס יבוא
שר־התעשיה לשעבר ,גירעון פת .שטיפל בכל שלבי הכנת
ההסכם.

שני פעילי ההסתדרות ,שאול בן־שימחון וגירעון
בן־ישראל ,יתבקשו על־ידי מקורבי פרס להסיר את
מועמדותם .הראשון ,בנימוק שהוא החליט לרוץ מאוחר
מדי ואין סיכוי לגייס סביבו שדולה .לשני נאמר
שהתמודדותו על התפקיד תקל על יריביו בוועד־הפועל
להזיזו הצירה.

ההו^ס הוות

אייזנברג יסיק מסקנות

הגליון הבא של

יוקדם ביממה אחת בשל שימחת־תורה.
הוא יופיע ברחובות תל־אביב ביום השני
בערב ,ויהיה מצוי בקיוסקים ברחבי הארץ
ביום ג׳ ,בבוקר.

בחוגים כלכליים צופים שבתון פרק־זמן יתנתק
המיליארדר היהודי־יפאני ,שאול אייזנברג ,מכל עסקיו
בארץ ,שאותם מנהל הקונצרן שלו .הוא יתרכז ,כפי שעשה
בעבר ,בתיווך בלבד.

:החלטתו של אייזנברג נובעת מהמשבר חכר
המוצא ב״אתא״ ומהפכדיו ב,.חברה לישראל״.

