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ירדניים □1גישוש
 דיפלומטיים במאמצים באחרונה נוקט הירדני בית־המלוכה

 מסרים הישראלים לידיעת להביא כדי בלתי־שיגרתיים,
שונים. מדיניים

לקיסר שזר פרס
 השבוע השני ביום קיים פרס, שימעון ראש־הממשלה,

 ממנו וביקש שמיר, יצחק ממלא־מקומו, עם פרטית שיחה
 בהסתדרות. סיעת־הליכוד את לסדר שיקרא

 סיעת של שמאמציה לשמיר, הסביר סרס
 לפיצוץ יביאו בעיסקת-החבילה לפגוע הליכוד

 ממשלת־האחדות־הלאומית.
 שאליו המהלך בדיוק זהו ראש-הממשלה, לדעת
 המעוניין לוי, דויד שר-הבינוי-והשיכון, חותר

 הרוטציה. מימוש את למנוע
 תכלת סיעת ראשי עם אישית לשוחח לפרס הבטיח שמיר
 העובדים איגוד אנשי עם גם הצורר ובמיקרה לבן,

קיסר. כלפי התוקפנית עמדתם למיתון ולגרום הליברליים,

 של סטירת־לחי
לעזר רבין

 ליצחק הזדמנות שימשה טוויל רמונדה פרשת
מצלצלת. סטירת-לחי וייצמן לעזר להחטיף רבין
 על הממונה כשר וייצמן, החליט העניין, בדיקת אחרי

 לצאת הפלסטינית לעיתונאית להתיר שרותי־הביטחון,
 חמשת כל רב. זמן במשך ממנה נמנע שהדבר אחרי לחו״ל,
 גם לנסיעה זקוקה והיא בחו״ל, נמצאים רמונרה של ילדיה

רפואיים. מטעמים
 רבין, יצחק החליט וייצמן, החלטת אחרי מעטים ימים

 לצאת. רמונדה על לאסור הכבושים, השטחים על הממונה
לנסוע. אמורה היתה שבו היום בבוקר לה נמסר הדבר

בנאקורה כשרות בעיות
 כמעט בנאקורה הראשון סיבוב־השיחות

 שהובא האוכל כשרות. מסיבות שהתפוצץ
 גבינה של וקוביות מנות־עוף הכיל למשתתפיס

צהובה.
 והבחין במקום שנכח הישראליים, הכתבים אחד

 מפקד של תשומת־ליבו את להעיר מיהר במגשי־האוכל,
 הבטיח הוא לגבינה. פיתרון מייד שמצא במקום, האו״ם כוח

 לצד אותה יקבלו במקום! שהוצבו האו״ם, חיילי שרק
הבשריות. המנות

מובטלים נגד איבצז
 כינס איבצן, אריה המישטרה, מסב״ל

ה מטה־עבודה, בלישכתו שעבר בשבוע
מיו מישטרתי בודדמשימה להקים אמור

ה בחורף מובטלים בהפגנות שיטפל חד,
קרוב.

 לעמוד להם שהוצע בכירים, קצינים
 מהם אחד סירבו. הארצי, הכוח בראש
להתפטר. שיעדיף אמר,

 היוזמה, נגד תסיסה יש הארצי במטה
 חיים ששר-המישטרה, כך על ותדהמה

 אינו מיסלגת־העבודה, איש שהוא בר־־לב,
כזה. כוח-משימה הקמת נגד פועל

לגזר נוסף תפקיד
 למצוא שיש הריעה, מתגבשת ראש־הממשלה של בלישכתו

 במישור נוסף, תפקיד גור, מרדכי(״מוטה״) לשר־הבריאות,
 שהוא האופוזיציוני התפקיד את לצמצם כדי הממשלתי,

 פרס. שימעון כנגד באחרונה ממלא
 בארבע לשיחה השניים ייפגשו שבקרוב ייתכן

 המיועד התפקיד מהו לגור להבהיר בדי עיניים,
בינמישרדי. בתיאום הנראה, ככל המדובר, לו.

הלל על ביקורת
 יושב-ראש על זועמים מיפלגת־העבודה בכירי

 בעמדות לדעתם, שנקט, הלל, שלמה הכנסת,
מדי. עצמאיות

 יינזף, לא הוא הכנסת, כיושב־ראש מעמדו בגלל
 לויאלי להישאר שעליו בעדינות לו יוסבר אף

למיפלגתו.

מבובה גורם בר־לב
 בצמרת מפליגים לשינויים שציפו הארצי, במטה בכירים

 בר־לב חיים של התמנותו אחרי מייד המישטרה
 השר. של מעמדתו נבוכים כשר־המישטרה.

 . בצמרת שינויים יבצע לא שבר־לב נראה
 החלפת את וידחה ,1985 ינואר חודש בתחילת
 שנה. עד חודשים בשישה איבצן, אריה המפכ״ל,

 שינויים יבוצעו לא שגם להניח סביר מכר כתוצאה
במישטרה. אחרים בתפקיד־מפתח פרסונליים

דנקנר חדש: גורם
 של לעלייתו לב לשים כדאי הקשים, תנאי״המשק למרות

 מהחברות חלק דנקנר. מישפחת ותיק־חדש: גורם
 מפתחות דנקנר, שמואל של בניהולו המישפחה, שבבעלות

 הבנייה הפטרו־כימיה, בתחומי וכוללת עניפה פעילות
והמחשבים.

 משאבים כנראה, עומדים, המישפחה לרשות
 לה המאפשרים ועצמאיים, גדולים כספיים
חדשות. חברות ורכישת יוזמות פיתוח

 סמויים שוטרים
בבנקים

 בשוק המישטרה במאבק הבא השלב
 של ביקורי־פתע יהיה בדולארים השחור

 בנקים, בסניפי אזרחית לובשי שוטרים
 בהם העובדים כי מידע הגיע שעליהם

פרטי. באופן זר מטבע ומוכרים קונים
 מם-ההכנםה של מחלקת-החקירות גם
זה. במיבצע עניין מגלה

 לעניינים יועץ
יוק! - ערביים

 ראש־הממשלה יועץ תפקיד איוש סביב סערת־רוחות צפויה
ערבים. לענייני

 כהן, לרענן התפקיד את הציע ראש-הממשלה
 מיפלגת-העבודה. של הערבית המחלקה מנהל

 מישרד מנב״ל של סמכויות לקבל דורש כהן
 מ״יועץ״ התפקיד הגדרת את ולשנות ממשלתי,
 הממשלה״. מטעם פעולות ל״מתאם
 אינם וביטחוניים מישטרתיים גורמים

 יביעו והם כהן, של אפשרי ממינוי שבעי־נחת
 פרם. שימעון לפני דעתם את

 הוא שאף וייצמן, עזר השר של בעמדתו נעזרים המתנגדים
לו. המתלוות ומהסמכויות מהמינוי נחת שבע אינו

זמיר על זעם
 המישפטי היועץ על זועמים המרכז מחוז בפרקליטות

 החשד בענייו בדיקתו את לסיים שמיהר לממשלה,
 בכיר עובד של לצירו באורגיה השתתפה בכירה שאישיות

 בירנברך. יוסף בפתח־תיקווה, במישרד־הרישוי
 החשד כי זמיר שקביעת טוענים, בפרקליטות

 אמינות את מערער יסודו, בטעות
 הפרקליטות שהגישה במישפט עדת־התביעה

בוחן־הרישוי. נגד עצמה

 - ,,מעוף״
פאנדורה תיבת

 בקרוב תפתח מעוף הצ׳רטרים חברת של חיסולה
 ציבורי לדיון יעלה בקרוב שיתפרסם מיסמך תיבת־פנדורה.

רבות. שאלות
 שמנכ״ל.,מעוף״, לחשד תתייחס אחת שאלה
 הולם ליחס זכה לא גדיש, יצחק

 לתרום שסירב משום במישרד-התחבורה,
 במערכת-הבחירות. הליכוד לקופת
 של המוזרה להתנהגות תתייחס אחרת שאלה

 המקורבים בוועדת־הכססים, העבודה ודבי
 דרכים בחיפוש שעסקה העובדים״, ל״חברת
החברה. להצלת

 הסבוכה מערכת־היחסים את מחדש תעורר שלישית שאלה
הצ׳רטרים. וחברות על אל הלאומי המוביל שבין

 המיזרחיים
פחות יורדים
 ב־ שנעשו סטאטיסטיים מסיכומים

 ירידה, למניעת המיוחד היועץ לישכת
 ראש־הממשלה, מישרד במיסגרת הפועל

 יוצאי-אירופח בין הירידה אחוז כי עולה
ה הוא מ  יוצאי של מזה פי־שניים במעט ג

 של מזה סי-שלושה וכמעט צםון-אםריקה,
אסיה. יוצאי

״כדל־תורס״
 טיילו של..כלל״ המנהלים מועצת מחברי שניים

 הסיבה את מקרוב לבחון כדי בחו״ל, באחרונה
 החברה פעילות של השליליות לתוצאות
בחו״ל. והפטרו־כימיה הכימיקלים בתחומי

גוראל? את יחליף מי
 של סגנו מהטכניון, ליבנה משה הפרופסור

 את להחליף המועמד הוא חיפה, ראש־עיריית
 ראש-העיריה נגד יוגש אם גוראל, אריה

 כספי־ציבור הוצאת על פלילי כתב־אישום
 שנה. לפני שלו, הפרטי מסע־^בחירות למימון

 להחליט עומד זמיר, יצחק לממשלה, המישפטי היועץ
 יוגש אכן אם גוראל. נגד כתב־אישום להגיש אם בקרוב

 כדי עצמו, את להשעות גוראל יעדיף כתב־האישום,
כתב־הגנה. להכנת להתפנות

נוספת לכהונה קאסוטו
 קרוב תבחר, המלונאים של השנתית הוועידה
 הנשיא את נוספת לתקופת־כהונה לוודאי,
 של למורת־רוחו קאסוטו, מורים הנוכחי,

שר-התיירות.
 התגלע קאסוטו ובין שבינו שריר, אברהם

 1 זה שלתפקיד מעדיף היה חמור, קרע באחרונה
 מרשת-מלונות פדרמז, שלמה(..סמד) ייבחר

 פפושדו, אלי(..פפו״) הצעיר המלונאי או ״דך,
״סונסטדד. רשת בעל

 הוא שיף, חיים המלונאי שיוצר הציבורית להמולה בניגוד
 מההתאחדות, סולק שהוא משום תפקיד, לשום ייבחר לא

דמי־חבר. לה לשלם שסירב אחרי

היציב לדולר בעיות
 הדולר שער תקנות הותקנו שמכוחן חירום, שעת תקנות
 את מבטיחות אינן במשק, ההקפאה לתקופת היציב

הקפאתו.
 אינן שהתקנות הוכיחה, מישפטית בדיקה

 שלא תשלום על והצמדה ריבית לדרוש אוסרות
לשקלים. שהומר יציב דולר של במועדו שולם

חוגג זיו יורם
 את מנצל לישראל. כימיכלים - כי״ל מנכ״ל זיו, יורם

 את לחזק כדי מישרד״התעשיה־והמיסחר בצמרת השינויים
 המנכ״ל כי״ל. של חברות־הבת הישגי חשבון על מעמדו
 הרחות מפני מעמדו על להגן כדי שדולה מפעיל הצעיר

שרון. אריאל השר ליזום שעשוי אפשריות,


