
ק1ת ך7!ן
ן1שר מינויי כר
 מהפכנית הצעה להציע עומד שרון אריאל השר

 לוי. דוי- של מחנהו מראשי לשניים
 תפקיד את ר״יסר מיכה לח״כ לתת מבקש שרון

 לאיש־העסקים ואילו והמיסחר, התעשיה שר סגן
 המישרד. מנכ״ל תפקיד את מור דויד

 טיפול לתת שרון משתדל האחרונים בשבועות
 מישרה כל להם ולמצוא לוי לאנשי מיוחד

 אנשיו על־השבון אפילו במישרדו, אפשרית
שלו.

 ואילו נדחה, לוי, של סגנו להיות שביקש רייסר,
 בכיר. ממשלתי בתפקיד מעוניין מור

 יצרו שרון של הצפויות ההצעות על השמועה
ז׳בוטינסקי׳׳. ב״בית ממש של מהומה

למיחקפה יעקובי
 נגד בקרוב יתבטא יעקובי גד הכלכלה שר

 בדיברי המרכזי המס- עצמו. ראש־הממשלה
 כלכליות הכרעות של שבתקופה יהיה, יעקובי
 כלכלן להיות הבכיר התפקיד בעל חייב קשות

 פוליטיקאי. ולא בהשכלתו,
במיקצועו. וכלכלן לכלכלה מוסמך הוא יעקובי

לחעידה מתוכננים
 מועד על יחליט הבא, החמישי ביום שייתכנס חרות, מרכז

 התנועה. של הבאה הוועידה
 כבר האפשרי, בהקדם ועידה של קיומה בעד

 יצחק של אנשיו הן לוחצים הקרוב, באביב
 שעד טוענים, הם לוי. דויד של אנשיו והן שמיר

 כדי להתארגן, שרון אריאל השר יצליח לא אז
 בהצבעות. שיכריע כוח הבא למרכז להביא

 שרון עם או שמיר עם או — יתפשר לוי שמחנה ייתכן אך
 ח״כ יהיה הוועידה כינוס על שהאחראי להבטיח כדי —

 אגף־האירגון, יושב־ראש שהוא לוי, מאנשי רייסר, מיכה
רב־העוצמה. לתפקיד טיבעי ומועמד

מישרדי־דתחז שני
ברצי בודקים והליכוד מהמערך שרים

 מישרדי- שני להקים חוקית ניתן אם נות
 את הן לפצות כדי וספרדי, אשכנזי דתות,

בתיק. המעוניינות ש״ם, את והן המפד״ל
 מכיר הרבנות חוק שאם גורסים, הם

 במישור גם ליישמה אולי ניתן זו בחלוקה
קוא משבר למנוע ובכך המיניסטריאלי

קרוב. ליציוני

י1ל נגד פרס גם
 החרות תנועת בתוך לוי דויד נגד המערכה

 אנשי מפתיע. ממקור לחיזוק השבוע זכתה
 פנימי, מידע השבוע הדליפו פרם שימעון
והשיכון. הבינוי בשר לפגוע שנועד

פרס? תומך במי
 מזכ״ל לתפקיד הרציניים המועמדים שני

 של תמיכתו על מתחרים מיפלגת־העבודה
פרס. שימעון

 כנכונה, שהתבררה שמועה, הפיץ חריש מיכה
 תבע הנזעם ברעם עוזי בו. תומך פרס כי

 לוי, אימיק המיפלגה, מדוברי אחד אך הכחשה,
פרם. הוראות לפי במגירה, ההכחשה את גנז

נחמקין על לחץ
 את להחליף! עומד נחמקין, אריק שר-החקלאות,

 גרופר, פסח קודמו, של מינויו כל
המישרד. של השונות במועצות־היצור

 שאנשיו והסביר, להדחה המועמדים את כינס נחמקין
 את במהירות לבצע עליו לוחצים בתנועת־המושבים

תפקידים. להם ולתת ההדחות

 ל״שימן אלדורטי
שבדי□״

 הוא אלדורטי, צבי העמק, ממגדל עסקן־העבודה
 לתפקיד ההסתדרות צמרת על המועדן! המועמד

עובדים״. ״שיכון מנכ׳׳ל
 אותו לעזוב נאלץ אדרי רפי שח״כ אחרי התפנה התפקיד

 לתפקיד מונה הוא כפיצוי תפקידים". ״כפל בגלל
 עובדים. שיכון של מועצת־המנהלים יושב־ראש

 בתחום• מאוד הבקי מאלדורטי, חושש אדרי
המינוי. את לסכל כדי מאמץ כל ועושה השיכון,

במכבי חקירה
תל־אביב

 ממקד מס־ההכנסה של אגך־החקירות
ב מאחורי-הקלעים בנעשה חקירתו את

 מכבי הכדורגל בקבוצת במתרחש ספורט,
 עתה עסוקים שילטונות-המס תל-אביב.

 ששחקנים חשדות על רב חומר באיסוך
 או כדין, דווח שלא שכר קיבלו בקבוצה

דלא-ניידי. נכסי בצורת שווי־שכר
 אישים, לכמה גם מתקשרת החקירה

לקבוצה. המקורבים ספורטאים, שאינם
 לגבי שטח מבדיקת חלק היא זו חקירה

הלאומית. בליגה אחרות כדורגל קבוצות

למי חדש שזר
 גיל מחרות, התל-אביבי פעיל-הסטודנטים

 שר של לעוזרו בקרוב להתמנות עשוי סמסונוב,
 עוזר של במקומו לוי, דויד הבינוי-והשיכוז,

פרטיים. לעסקים ופנה שפרש לבל, עמום אחר,
 שבין ונראה סרוסי, אבנר בלבד, אחד עוזר כרגע יש ללוי
שחור. חתול באחרונה עבר ועוזרו השר

בסוכנות מתיחות
 אריה היהודית, הסוסנות הנהלת יושב-ראש

 אהרון, חיים של מעבודתו מרוצה איננו דולציין,
ומהישגיו. העליה, מחלקת ראש

 לשתוק, מתכוון אינו בליכוד, הליברלית מהחטיבה דולצ׳ין,
 החרות. תנועת מרכז חבר אהרון, נגד מיתקפה מכין והוא

 של הזעום ומיספרם בתפקידו, אהרון נכשל דולצ׳ין, לדעת
 אהרון, התמחה שבה מדרום־אמריקה, בעיקר העולים,
לכך. ההוכחה הוא בקולומביה, כשגריר

חלפו?1י ושמאי נחמני
 הנובחיים שראשי-הליכוד ביטחון סל אין

 בבחירות האופוזיציה את ינהיגו בהסתדרות
הקרובות.

 נפגע לוי שדויד עקשניות שמועות יש תכלת־לבן בסיעת
 יוותר לא שהוא להבין נתן שמאי, יעקב שמקורבו, מכך
 ולהביא שמאי את להדיח יבקשו לוי אנשי כיסאו. על ללוי

 אחר. עסקן־פועלים במקומו
הליברליים, העוברים איגוד הליכוד, של השני המרכיב

 סוסי־הרבעה יצוא
למירוצים

 רמות־ קיבוץ שותף! שבו חדש, מיפעל
 לארצות־ הרבעה סוס בקרוב ייצא מנשה,

גיזעיים. סוסי־מירוץ יהיו צאצאיו הברית.
 כיום מרביע שיישלח, הסום •טל אביו

 אלף! 80 גובים בעליו בארצות-הברית.
הרבעה. לכל דולר

 הח"כ האיגוד, יושב־ראש נחמני. דניאל את להדיח מתכונן
 האיגוד לפעילות מעקב ועדת הקים רנר. צבי לשעבר

 שמואל תל־אביב, עיריית מזכיר עומד בראשה בהסתדרות.
נחמני. של במקומו רנר מייעד שאותו לוי,

מפלרטט ר1צ
 של ממחנהו צור, יעקב והקליטה, העליה שר

 המחנה עם הדוקים יחסים מקיים רבין, יצחק
 של רוחם למורת פרם, שימעון של מחנהו השני,
 במעמדו פגיעה בכך הרואים רבין, פורום אנשי

שר-הביטחון. של

 ״האגודה תיסגר
התיירות״ לקידום

 שר-התיירות, של היוקרתיים הפרוייקטים אחד
 לקידום ״האגודה שריר, אברהם(״אברש׳ה״)

ייסגר. התיירות״,
 חיסול אם השאלה, בקול־רם נשאלת במישרד־התיירות

 בעתיד אודותיה מביכות שאלות התעוררות ימנע האגודה
הקרוב.

ועדת־העורבים
בהילון־־גבוה

 גבוה, להילוך באחרונה נכנסה ועדת־העורכים
 הפוליטית הצמרת עם נפגשה באחרונה ורק

 הנוכחים מרבית של גילם בגלל החדשה.
 ״מועצת לכינוי העורכים ועדת זוכה בישיבות,

העיתונות״. של בית־האבות

דפרס אירגתי יועץ
 מרחיב פרם, שימעון ראש-הממשלה,

 עוזרים שני ימנה הוא בקרוב לייטכתו. את
 היהודי העם לענייני יועץ חדשים: אישיים
ואירועים. סיורים ומארגן

לדין ה מוטל של אחי!
 יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ
 שמואל עורך־הדין של בקשתו את דחה זמיר,

 הפועל של הכדורגל מאמן של אחיו שפיגלר,
 הליכים לעיכוב שפיגלר, מוטליה תל־אביב,

נגדו. מישפטיים
 עורר־הדין עם ביחד קשר קשר כי בכך מואשם שפיגלר

 הקבלן את לרמות ויזל, אברהם והתעשיין סגל, עמיחי
 שמואל נגד עד־המדינה לשעבר גיבור, אליהו הרחובותי

רכטמן.
 שהיה ישראדולס, מיפעל של חוב תשלום ניפחו השלושה

 התביעה בנתניה. הבינלאומי הבנק של לסניף כסף חייב
 מסכום מחצית רק לבנק לשלם צריך היה שגיבור טוענת,

 לשלם. חוייב שהוא שקל אלף 350 בן
 חורשי לשישה נדון כבר סגל הבנק. פרקליט הוא שפיגלר

גיבור. נגד בתרמית חלקו על מאסר

 ברדיו חילופי□
תד־אביב

 שרה תל־אביב, ברדיו החדשות מחלקת מנהלת
 שישה אחרי מתפקידה לפרוש עשויה פרנקל,
ניסיון. חודשי

 לרשת הגדוליפביותר הסיכויים בעל המועמד
 מרגלית, דויד(״דודי״) הרדיו איש הוא אותה
השבועי״. ״הטור עורך

מרגלית. רן הארץ, כתב הוא אחיו

דניו־יורק מהכלא
 התל־ אגודת־הסטודנטים יושב־ראש לשעבר קראוס, אלי

 סידרת על מאסר שנות לשתי נידון אשר שפורקה, אביבית
 את עזב באוניברסיטה, שביצע ושחיתות מירמה עבירות

 בניו־יורק. עתה שוהה הוא מהכלא. שהשתחרר אחרי הארץ
 הועלה ששמו קראוס, של מעמיתיו אחר נמצא עיר באותה
 השניים אמיר. במגפים״) ישי(״החתול — במישפט׳ בזמנו

החרות. תנועת של סטודנטים עסקני היו


