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גד שר התוכנית
 שר־ של ממישרדו נשמעים עבים רמזים

 תוכנית מכינים שאנשיו יעקובי, גד הכלכלה,
חדשה. כלכלית
 ראשי מודעי. יצחק שר־האוצר, את מרתיחות השמועות

 שהם משום בהקדם, יעקובי את לרסן מתכוונים העבודה
הבא. הממשלתי למשבר יגרום שהוא חוששים

לייעוד! ערבים
 הייעור למיסעל מישרד־העבודה־והרווחה יוזמת
 למובטלים דמי־אבטלה מתן למנוע נועדה בגליל

ערבים. רובם נצרת, באיזור
 שפרוייקט הנימוק, עלה המישרר הנהלת של בישיבה
הייעור. לסרבני דמי־אבטלה אי־מתן יאפשר הייעור

מתכנסים הליברלי□
 חטיבת הבא הרביעי ביום תתכנס רבות דחיות אחרי

 בכנסת, שונים לתפקידים נציגיה את לבחור כדי הליברלים
 הליכוד. ובהנהלת הקואליציה בהנהלת

 כל יהיו היום שבאותו משום נבחר התאריך
 תתאפשר אז ורק בארין. החטיבה חברי

ההצבעה.

לפרס פונים הבנקאים
 סודי במיכתב פנו הבנקים מראשי כמה

 למסקנות מתייחם המיכתב תוכן פרם. לשימעון
 מפולת בעניין מבקר־המדינה דוח של הצפויות
הבנקאיות. המניות

ש עסקיו מחסל גד
 גניש אהרון שלום ואיש־העסקיס הקבלן
 באחרונה עסקיו. כל את בהדרגה מצמצם

 שנשאה שלו, הבניה חברת של שמה שונה
 הושלמה בכך ״אדירים״. לחברת שמו, את

 על אפל דויד חרות עסקן היטתלטות סופית
החברה.

מביקורת חושש שריר
 מלהופיע נמנע שריר, אברהם שר־התיירות,

 לו מובטח לא אם במישרדו, הקשורים בכינוסים
 בתחום מביכות שאלות ישאל לא שהקהל

 יהיו מה מראש לדעת מבקשים עוזריו התיירות.

השאלות.

התחזה אנטבה חטוףמחפשים
לפואד תפקיד

 הולם תפקיד מחפשים ויחד העבודה ראשי
 ופואד וייצמן עזר בן־אליעזר. לבנימין(״פואד׳)

 ברעם, ועוזי פרם שימעון עם השבוע נפגשו
שיבוץ. לו למצוא במטרה

',״המוסד באיש
 בבית־החולים מחלקה מנהל בם, דניאל הד״ר

 כאיש התחזה אנטבה, מהטופי שהיה ״קפלן״,
 כאשר וכאמריקאי, מיוחדים לתפקידים המוסד

 בוני אצל עבודה קבלת לצורך עצמו הציג
בנגב. שדות־התעופה

ביצע שבס השבוע, קבע בתל־אביב המחוזי בית־המישפט

ב1ג מחפש בלומנטל
 בלומנטל, נפתלי כור, של המנהלים מועצת יושב־ראש

 שהוא משום מיפלגתי, בג׳וב לזכות נואשים מאמצים עושה
 ספורים. כור בבניין שימיו חש

 שיצא בלומנטל, על ממורמרים ב״בור׳
 לחברת־ בספים לגייס כדי לארצות־הברית

ריקות. בידיים ושב העובדים

מתחזק גביש
 מתחזק גביש, ישעיהו מנכ״ל,.כור״, של מעמדו

העבודה. במיפלגת והן העובדים״ ב״חברת הן
 מאחורי מרכזי, תפקיר מילא שהוא יודעים מעט מתי

 לא שהוא נרמז וכבר עיסקת־החבילה, בנושא הקלעים,
בעתיד. פוליטית מפעילות יימנע

 מקצצת הנזישטרה
דגימלאים

 חוזי־העבודה יחודשו לא הבא מהחודש החל
 בחצאי לשרת הממשיכים המישטרה, לגימלאי
מיקצועיות. וגם מישרדיות — מישרות
בר־לב. חיים לשר ופניה התארגנות שוקלים הגימלאים

מירמה. עבירות
 ארבעה פי הגדול שכר בס קיבל ההתחזות בעיקבות

 האמריקאים. אצל שעבדו מישראלים
 אותו יגייסו שהאמריקאים שקיווה סיפר, הוא במישטרה

ערבית. בארץ לעבודות־ריגול אותו וישלחו לשורותיהם,

הבנקים
שלמים בחשאי מ

ללקו תשלום בדבר הבנקים הכחשות
 הבנקאיות, המניות בעניין שרומו חות

מדוייקות. אינן לבית־המישפט, ושפנו
 שייט רבים, שלקוחות הוא כרגע המצב

 את מקבלים איתן, מישפטי מעמד להם
 המלווה ג׳נטלמני, בהסכם בחזרה כספם

 בתי• לכותלי מחוץ נערך והוא בלחיצת*יד,
כתב־התביעה. הגשת לפני עוד המישפט,

ללונדח לא סרב
 אישר לא עדיין קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל

 בחו״ל פעולותיהם ריכוז את ל״סולל־בונה״
בלונדון. חדש ממישרד

 מזבטלים אלף 130
באפריל
מו מישרד־העבודה של תחזיות-אמת

מוב אלך 130 יהיו אפריל שבחודש רות
טלים!
 לקיום הליכוד דרישת מובנת זה רקע על

 הקיץ. בתחילת להסתדרות הבחירות
מובטלים. אלך 60 נימנו החודש

 - המישטרה ת1אלימ
יוק!
 בתוכנית להופיע שנתבקשו בכירים קצינים

 שוטרים באלימות שעסקה האחרונה, ״כלבוטק״
 ניתנה דומה תשובה להופיע. סירבו אזרחים נגד

 בתלונות שמטפל הציבור תלונות מאגך
אלימות. על אזרחים

 הופעתו להופיע. ניאות קרתי ו״חצקל") יחזקאל ניצב רק
 גימלא־ שהוא במטה־הארצי לרבים הזכירה מדושנת־העונג

שיפרוש. הזמן ושהגיע

בחווה יפגינו השפיגלים
 במהלר שנפל יואב. של ואחיו אמו שפיגל, ואהוד אפרת

 הקרוב. ראשון ביום להפגין מתכוונים מילחמת־הלבנון
 אריאל של חוותו ליד יואב, של הולדתו תאריך שהוא
 כל לחקירת ממלכתית ועדת־חקירה להקמת בתביעה שרון.

במילחמה. שקשור מה

גודר דנקנר
 כמה אלה בימים מבצע דנקנר שמואל איש־העסקים

 הקבוצה את שיקפיצו שלו. חברת־בת באמצות מהלכים,
הישראלי. העסקים עולם את וגם

 דירות - לחרדים
בסף ברי

 מציעות החרדי לציבור שכונות הבונות הבניה חברות
 ביותר. נוחים בתנאים דירות למכירה

 להשיג ניתן הכבושים. שבשטחים ההתנחלות בעימנואל.
 ובקריית־בעלזא .95ז״ של משכנתא בתנאי וקוטג׳ים וילות

כלל. מזומנים ללא דירות מציעים שבאשדוד

..מתפוטרים״ מלונאים
 זיעזעו אחת והתפטרות התפוטרויות שתי

המלונאות; ענך את השבוע
 במפתיע סיים סונסטרז. מלונות רשת את שניהל שדה, רפי
 בינו מיקצועי קרע הוא לכך שהרקע נראה תפקידו. את

 יושב־ראש פפושדו, ו״פפו") אלי הרשת. מנהל ובין
המלונאים. התאחדות

 התאחדות נשיא קאסוטו. מוריס של חותנו הראל, רפי
 על־פי בירושלים, לרום מלון מניהול ״התפוטר" המלונאים.

 בת חברת תשית, חברת של מועצת־המנלהים של החלטה
על. אל של

 במפתיע שהתפטר גורדון, יורם נכנס הראל של במקומו
 של ברשת עבודה של רבות שנים אחרי דן־אכדיה, מניהול

פדרמן. מישפחת

 שרוז: מישפט
מעריץ שופט

 נגד שרון אריאל של במישפטו שנכחו ישראלים
 אברהם שהשופט, מדווחים ״טייס״ השבועון

 כלל מנסה אינו עיראקי, ממוצא יהודי סופר,
לשרון. הכבירה הערצתו את להסתיר

 ומורה כאוות־נפשו המושבעים את מנחה שהשופט מכיוון
 נותן להתעלם. וממה לקבל מה לא. ומה לשמוע מה להם

התעשיה־והמיסחר. שר לחסידי רבה תיקווה הדבר

 בחבי־הבנסת
להקפאה מחוץ

 לשלם מהשבוע החל נאלצים כתבי־הכנסת
 ״באי־ כמו ולא אורחי-הכנסת כמו במיזנון

 עובדי משתייכים שאליו סטטוס הכנסת״,
והסיעות. הכנסת

 החכירה שבחוזה ומצא בדק ברדוגו. אלי המיזנון, חוכר
 ההנחות. מקבלי בין נכללים אינם העיתונאים '82 מינואר
רגיל. מחיר מהם לגבות החליט הוא ההקפאה. למרות

ימליץ המטייח
 שנדון בן־יעקב. אלי לשעבר, נהריה מישטרת מפקד

 יפנה חמורות. עבירות סידרת על חודשי־מאסר לשלושה
 לקבל בבקש־ה חדד. רהמים הצפוני. המחוז למפקד

עבודות־חוץ.
 שחדד התברר, בן־יעקב, של מישפטו במהלך

 בן־ נגד החקירות את בזמנו שטייח זה היה
יעקב.

חדד. של להחלטתו בצפון ממתינים עתה
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