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מאיימת יחד
 טמיר, אברשיה מישרד־ראש־הממשלה, מנכ״ל
 הססנותו את וייצמן עזר ובשם בשמו תוקף

 עם ליוזמות־שלום הנוגע בבל סרס, שימעון של
 טאבה. בעיית וסיתרוז ירדז

 שמיר, מיצחק חושש פרם שאם התבטא, טמיר
 את שהעלתה היא יחד שרשימת לזכור עליו
אותו. שתוריד זו והיא לשילטון פרם

השתקה קשר
המועצה נגד

 עורכי עם פרם שימעון של ההידברות
 יד עשו כלי־התיקשורת הועילה: היומונים

 הרישמי הקו את הנוגדות דיעות לגנוז אחת
 אש״ף. מועצת לגבי

 המועצה מטעם מסיבת־עיתונאים נערכה השבוע
 נושא על ישראלי־פלסטיני, שלום למען הישראלית

 הפלסטינית. הלאומית המועצה
 אצל רב עניין ועוררה רבת־משתתפים, היתה המסיבה
 הם. גם נכחו העולמיים כלי־התיקשורת ישראל. עיתונאי
 אחת מילה אף אחד ישראלי עיתון אף פירסם לא למחרת

 והצהרון המישמר על מלבד — המסיבה על דיווח של
חדשות.

 מנרי בונה״ .סולל
חל־סטריט את

 שהופצה בונה״, לעובדי..סולל באיגרת
 כי רוטמן, שרגא המנכ״ל, גילה השבוע,
 בעיר הבניה לענף לחדור הצליחה החברה

ניו־יורק.
 מיסחרי מרכז בניית מתבצעת כעת
 דונם. 25 של שטח על ברונכס, בשכונה

 הוא — קומות 22 בן בניין — הפרוייקט
דולר. מיליון 60 של בהיקף

 בניו■ בונה״ ״סולל של הבא הפרוייקט
ה וול־סטריט, בלב מישרדי בניין יורק:
 האמריקאי, הסינאנסים מרכז שהוא רחוב

דולר. מיליון 100 של בהיקף

בנסיגה יתמוך לוי
 בצורה רמז לוי, דויד סגן־ראש־הממשלה,

 תובא שאם פנים, לשתי משתמעת שאינה
 מהשטח חד־צדדית לנסיגה הצעה לממשלה
 הוא לבנון, דרום של המובהק לשטח שצפונית

בה. יתמוך
מתמהמה. כך על הדיון מדוע לברר ביקש אף לוי

ב״מעריב״ מתערב לנדאו
 רב עניין באחרונה מגלה לנדאו, אלי הרצליה, עיריית ראש

 כתבים עם נפגש הצהרון, הנהלת חבר לנדאו, במעריב.
 עורך בחירת על להשפיע מעוניין שהוא ומסביר שונים

המצומצמת. והצמרת העיתון

מתארגן שחד
 להקים החליט שחל, משה שר־האנרגיה,

מול במיפלגת-הטבודה. שלישי מוהד־בוח

 וגד גור מרדכי השרים של התארגנותם
יעקובי.

 שימעון של מנהיגותו על תגר קורא הוא אין זה בשלב
 הבריאות שרי שאם למקורביו, הסביר הוא אבל פרס,

 בכירים לתפקידים להגיע יכולים שהם חושבים והכלכלה
בעניין. להגיר מה יש לו שגם הרי במיפלגה,

דיבר? בר־גרא האם
 בנימין על־ידי בר־־גרא יעקב של מעצרו

 שהיה האיש, של המפתיע ושיחרורו זיגל,
 להתרגשות גרמו הירידים״, -מרכז מנכ״ל

הליברלית. במיפלגה רבה
 במיפלגה, בולטת דמות שהוא בר־גרא,

 דד מנב״ל לתפקיד מועמד באחרונה היה
 והן שריר לאברהם הן מקורב הוא מיפלגה.

 אחת לא התבטא הוא בעבר מודעי. ליצחק
 ש־ מה על רב ומידע מהלכים לו שייט

 ש העובדה במיפלגה. באמת מתרחיש
 כבר מתפקידו אותו סילק לא להט שלמה

 בך, משקיפים על־ידי פורשה רב, זמן לפני
מעונ אינו המיפלגה, חבר ודא אף שלהט,

תיבת-פאנדורה. בפתיחת יין
 ביחידה ממושכות שנחקר אחרי עתה,
 מבוכה ישנה לחקירות-הונאה, הארצית

חששות. ואף במיפלגה רבח

דובר מחפש מודעי
 דובר בנרות מחפשים שר-האוצר של מקורבין

למישרד-האוצר.
 יקבל לא הרדיו, של כלכלי כתב רום. בני המוצע, הדובר

 הודיעו שונים תיקשורתיים שגורמים אחרי התפקיד, את
 הנוכחית, הדוברת איתו. יעבדו לא שהם מודעי ליצחק

 ואינה לרשות־השידור, בקרוב תשוב רבדל, אריאלה
 במישרד־האוצר. שרותה תקופת את להאריך מתכוונת

 מודעי של דוברו את למישרד להביא ניסיון
 נפגע אמיר הצליח. לא אמיר, אבישי ממישרד־האנרגיה,

 היטב מתאקלם והוא לאוצר, כשנכנס כלפיו מודעי מיחס
הנוכחי. שר־האנרגיה של לצידו

למערך סגניות שתי
 תנועת של סגני־השרים מינוי אחרי מייד

 סגניות שתי מינוי פרם שימעון יציע החרות,
 נאווה הן המועמדות העבודה. מטעם שרים
 ואורה שר-החינוך־והתרבות, כסגנית ארד,

 לענייני במישרד־ראש-הממשלה כסגנית נמיר,
נשים.

מימן מישרד־התיירות
 נסיעת את שמימן הוא מישרד־התיירות
 ביחד לפאריס, גנני, דבורה דוברת-המייטרד,

שעבר. החודש בסוף ופמלייתו, השר עם
 המישלחת הרכב על בעיתונות מוקדם פירסום בעיקבות

 גנני. נסיעת את הבינמישרדית הוועדה פסלה לחדל,
 המישרד החליט אז ונדחה. בשנית, לוועדה עתר המישרר
 נסיעתה. הוצאות את בעצמו להשלים
 לניו־יורק, בקרוב ייצא עצמו שריר אברהם

מצרפת. שובו אחרי מייד

לש״ס יננזון
 חרדי עיתון הוצאת בוחנת ש״ם תנועת

 ההוצאה אם ב.,המודיע״. שיתחרה יומי,
בהו הרשימה תסתפק מדי, גבוהה תהיה
שבועון. צאת

 ביתבי־־עת כמה גם יספח ש״ם ביטאון
 בספר־ התומבים אגודת־ישראל, פילגי של

דים.
 ביד מתקדמים בשלבים נמצא הרעיון

 בתי־ של הצעות־מחיר נבחנו וכבר תר,
דפוס.

 המוגן שכר־הדירה
הכוונת עד
 מודעי, יצחק השר, של מכניעתו חוששים באוצר בכירים
 לפרוץ הליברלית, במיפלגה בעלי־הבתים של הלובי ללחצי

 מוגנות. בדירות שכד־הדירה בתחום הסכס־ההקפאה את
 בוועדת יערער ניסים, משה שר־המישפטים,

 על לעיסקת־החבילה השותפים של המעקב
בעוד דמי־השכירות, את להקפיא ההחלטה

 למען בכנסת פועל גולדשטיין פינחס הח״ב
 מדי למדד, •טכר־הדירה את שתצמיד חקיקה
.1985 מינואר בחודשו, חודש

בחרמון יגדשו דא
החרמון. באתר יגלשו לא השנה

 במושב האתר את להפעיל אמור שהיה כונס־הנכסים,
 כשיר יהיה לא והאתר לפעולה, נכנס לא עדיין נווה־אטיב,

הנוכחי. בחורף להפעלה

,,,אריה סביב מהומה
 סביב מהומה השבוע היתה הבורסה בחוגי
 הנסחרות .,אריה״, חברת־הביטוח מניות

 שהתבררה — שמועה שנפוצה אחרי בבורסה,
 לעקל ניסיון יש כי — כבלתי־נכונה אחר־כך

 תביעה בגלל החברה, של מאוד גבוה סכום
 לקוח על-ידי לבית־המישפט שהוגשה כספית

החברה. של

השבת גגד ,,אגד״
 במוצאי ייצאו אשר -אגד״, אוטובוסי

 לתל־ מקריית־שמונה הקרובה השבת
 ,845 שמיספרו החדש, המהיר בקו אביב

 יותר — 3 בשעה נסיעתם את יתחילו
השבת. צאת לפני משעתיים

מנדדבאזם בעד המפד״ר
 מהוצאת להימנע מהעבודה ידרשו המפד״ל
 משה ״בנק־ישראל״, נגיד נגד מסקנות

 בעניין מבקר־המדינה בדוח אם מנדלבאום,
 חד-משמעיות הערות יהיו הבנקאיות המניות

נגדו.
 רגע. בכל הדוח לפירסום ממתינה הכלכלית הצמרת

 רצינית מיתקפה מכין כבר המפד״ל, עם המזוהה מנדלבאום,
 תפקידו. על לוותר מתכוון לא והוא

 בחירתו למען בעבודה שדולה נוצרה בינתיים,
מנדלבאום. יודח אם לנגיד, אמוראי עדי של

מספת ריבית הורדת
 נובמבר. חודש מדד פירסום אחרי שמייד לוודאי קרוב

 הבסיסית הריבית שיעור את הבנקים יורידו הבא, בשבוע
 עשרה אז יהיה הריבית שיעור נוספים. אחוזים בשני

בחודש. אחוזים

אישום כתב - אגגיל
 על אנג׳ל שרה(..שמוליק״) נגד כתב-האישום

 התיק מעצרה. בתקופת עוד יוגש סחר-בסמים
 על מבוססות והראיות מוכן, כבר בפרקליטות

 הכתב בדירת שנעשו וצילומים הקלטות
 ברחוב היימן, יוסי היומון.,חדשות״, של הפלילי
התגוררה. היא שם בתל־אביב, הירקון

 מניין מחפשים
בדיבו־דים

 כל את לאייש עדיין הצליחו לא הליברלית המיפלגה חברי
 ההסכם על־פי בכנסת, להם המגיעות המישרות

 מלא. הצבעות פורום לקיים שאי־אפשר מפני הקואליציוני,
 השוהים ח״כים, או שרים מצביעים, חסרים תמיד הסיבה:
בחו״ל.

 כדי מניין מחפשים שהם התבדחו, במיפלגה
הפנויות. למישרות המועמדים על להצביע

מסד מי  חברנת י
ממשלתיות?

 להביא עשויה ממשלתיות חברות למכור האוצר תוכנית
 החברות. על הממונה במישרדי לשינויים

 ולדמן עזריאל שלצד מעוניין מודעי יצחק
 למכירה להביא שיוכל איש־מיקצוע, ימונה
רבות. חברות של חלקה


