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בפתח הדודאריזציה
 שהתוכנית הדיעה מתחזקת במישרד-האוצר

 תוכנית היא בקרוב, יוכרז שעליה בי, הכלכלית
 הפת״מיזציה. תוכנית שתיקרא הדולאריזציה,

 בתוכנית. תומך פרס, שימעון ראש־הממשלה,
 הקים לה, המתנגד אמוראי, עדי שר־האוצר, סגן

 בו, חברים הפת״מיזציה. נגד מטה־לחימה
 ישראל״, ״בנק של לשעבר נגידים שני מלבדו,

גפני. וארנון זנכר משה

 להסתדרות הבחירות
?1986ב־

 לא עדיין קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל
 הבחירות לעריכת המועדף המועד על החליט

להסתדרות.
 יתקיימו לא באפריל, 8 המיועד, שבתאריך ברור כרגע

 בתאריך להיערך יכולות שהבחירות מניח קיסר בחירות.
 באוקטובר־נובמבר. או מאי־יוני, בחודשים כלשהו
 של הבאה הכלכלית בתוכנית תלויה המועד קביעת

 במשק. שיסתמנו ובמגמות הממשלה,
 שהבחירות אפשרות מכלל מוציא לא קיסר
 מחוסר־בהירות כתוצאה הבאה, לשנה יידחו

במשק.

נערם צלם־עיתשת
 ברוט- עמירם החיפאי. צלם־־העיתונות

 מושג לאייט אין חודשיים מזה נעלם. מן,
ה על מקובל שאינו ברוטמן, הוא. היכן

 סימן*חייפ להראות נהג בחיפה, רשויות
 עבד שהוא לעיתונאים־ידידים שבוע מדי

 השכורה דירתו את שעזב מאז עבורם.
עיקבותיו. נעלמו בכרמל,

 סגר ערכאת
אש״ף ביטאון

 נסגר ערפאת יאמר של האישית בפקודתו
 אל- ״פלסטין אש״ף, של הרשמי ביטאונו זמנית

 את שהפר אחרי המהפכה״), תיאורה״(״פלסטין
בישראל. מיפלגות עם ליחסים בקשר הוראותיו

 היה מביירות, הפינוי מאז בקפריסין המופיע הביטאון,
 רק״ח של כשופר השאר בין ושימש הקומוניסטים, מיבצר

 של המפורשת הוראתה חרף המתקדמת, הרשימה נגד
 בישראל הכוחות לכל שווה בחיוב אש״ף,-להתייחס הנהגת

 ולמדינה עצמית להגדרה הפלסטינים בזכות המכירים
 של מאמר פירסם כאשר הסאה את הגדיש העיתון משלהם.

 תחת רק״ח, של המרכזי הוועד חבר ג׳ובראן, סלים
 גרם זה מאמר לערפאת״. מתנגד אבגרי ״מדוע הכותרת

לסגירתו.
 יחדש העיתון כלכליים. בנימוקים רשמית תורצה הסגירה

 עד שלטו שבה במערכת, יסודי שינוי אחרי הופעתו את
 שהחרימה הפלסטינית, הקומוניסטית המיפלגה חברי כה
 הפלסטינית הלאומית המועצה של האחרון המושב את

בעמאן.

לוחצת התחיה
רבץ על
 שר־הביטחון, על לחץ מפעילים התחיה ראשי
שלוש הקמת מיידית שיאשר רבין, יצחק

 מבטיחים הם בתמורה בגדה. התנחלויות
 על בטענות אותו יתקפו לא הגדה שמתיישבי

ביטחונית. אוזלת־יד

בלילה יראיץ בר־לב
 בר־לב, חיים שר־המישטרה, ישלים השבוע
 לכל עורך שהוא אישיים ראיונות סידרת

 לחץ־העבודה בגלל במישטרה. הניצבים
 בשעות הראיונות ייערכו היום, בשעות
הלילה. של הקטנות

 בצמרת שינויים על בקרוב להודיע מתכוון בר־לב
 הנוכחי, שהמפכ״ל מתלחשים הארצי במטה המישטרה.

באפריל. 1ב־ לאזרח יהיה איבצן, אריה

 בדלת״ הקש7
בלבנון

ל בדרום־־לבנוז, בבתים ביקורי־הפתע
 ב־ חיילי־־צה״ל בפי זכו מעצרים, צורך

בדלת״. הקש ״מיבצע חדש: שס-צופן

 יתאשפח ישראלים
במארג־עיון?

 בבקשה לממשלה יפנו באצבע-הגליל תושבים
 במארג״ לבית-החולים אישורי־כניסה שינתנו

לאישפוז. הזקוקים חולים, לישראלים עיון
 ובכוח־ בכסף תמיכה מקבל הנוצרית בעיירה בית־החולים

 הוא קריית־שמונה לאנשי מישראל. וגם מביירות גם אדם
 אנשי־ בו ויש בצפת, בית־החולים מאשר יותר קרוב

ראשונה. ממדרגה מיקצוע

 שעות־טיס
באתיופיה כמו

 ועדת־ להקים השבוע הסכים קורפו, חיים שר־התחבורה,
 הסכנה בדבר איגוד־הטייסים טענות את שתבדוק מומחים,
 רצופות. שעות 16 עד הטייסים בעבודת הכרוכה

 המכונה דומה, שחוק ומצא בדק איגוד-הטייסים
באתיופיה. רק מופעל העבדות״, ״חוק בפיו

 - הדקורה הזונה
נרצחת זונה אחות

 היא באכזריות, שנדקרה הירושלמית, הזונה
 לפני בדקירות שנרצחה אחרת, זונה של אחותה

בבירה. מקום־עבודה באותו חודשים כמה
שונים. שמות־מישפחה להן יש ולכן נשואות, השתיים

 רנבינשטיץ של נהגו
ב״הילטוך

 את הלין רובינשטיין, אמנון שר-התיקשורת,
״הילטוך במלון המדינה, על-חשבון נהגו,

 נטשו המזכירות
פרס את

 הנאמנות מזכירותיו שתי ודליה, אפתי
 ראש־ לישבת את עזבו פרס, שימעון של

ו המיפלגה לבניין שבה אפתי הממשלה.
 עוזי המיפלגה, מזב״ל של לצידו תעבוד
ברעם.

 ומי* הרבה מעבודה התעייפו השתיים
וירו תל־אביב בין היומיומיות הנסיעות

שלים.
 אשד, עליזה נכנסה פרס של ללישכתו

 כבד היא אשד. חגי ״דבר״ כתב של אשתו
פרס. עם בעבר עבדה

 את העיר אחר ששר אחרי רק בירושלים.
 אם שיתעורר הציבורי, לסקנדל ליבו תשומת

 נהגו את רובינשטיין העביר העניין, ייוודע
יותר. זול למלון

בתשלום החינמונים
 הבא, בחודש ההקפאה, שתסתיים אחרי מיד

 100ב־ הגדולים המקומיים החינמונים יימכרו
לגיליון. שקל

מאחזר יצא השרך
 על-ידי הוצא שניצר, שמואל ״מעריב״, עורך
 של האחוריות במדרגות מכתבי־הצהרוך כמה

 תל־אביב מישטרת חוקרי באו כאשר המערבת,
 בעניין הידיעה לפירסום אחראי מי לחקור

 לפגוע שהתכוונה חוליית-הפיגוע, חשיפת
 האמריקאית. בשגרירות

 בהסתמך האחרון, החמישי ביום הידיעה את פירסם מעריב
 שניצר, את מצאה לא שהמישטרה אחרי זרים. מקורות על

. דיסנצ׳יק. עידו אחר, עורך בעניין נחקר

 ישלם ״שטרן״
לקורנברג

 שממנה ״גמא״, לסוכנות הורה ״שטרן״ הגרמני השבועון
 את להעביר הסמוי, הכושי הנוסע צילומי את רכש הוא

 זאב הצלם, של לידיו דולארים, מאות בן התשלום,
קורנברג.
 של עורך־דינו ברדוגו, אברהם יגיש השבוע

 הוא ״חדשות״. נגד תביעה ״מורן״, האוניה נגר
 כל את לקורנברג שישלמו ממנו תובע

 לכתב הצילומים עבור שילם שהעיתון הסכומים
 מחדל, שקיבלו הסכומים כל ואת סרנה, יגאל
הצילומים. מכירת עבור

ברמלה ספרן - חרמון
 למאסר־עולם שנדון חרמון, שימעון עורך־הדין

 יהיה בלאס, כרמלה האחות חברתו, רצח על
רמלה. בכלא שנפתחת החדשה בספרייה הספרן

 משתוללים אנשי־בך
תל־אביב בדרום

 תנועת באנשי עצמם המזהים צעירים,
 בערבים להתגרות חדשה דרך מצאו ,.כך״,

ה בחורה תל־אביב. בדרום המתגוררים
 אם אותם. מגרה מינימלי בלבוש לבושה
 עליו מתנפלים לשידוליה, נענה מישהו

 את לאהר-מכן המזמינים גברברים. שני
המישטרה.

גילעד
נוספות שנתיים

 גילעד, משה מילוות־המדינה, על הממונה סגן
 לשנתיים מעבר נוספות, שנתיים בכלא יישב

 בעיקבות המחוזי, בבית-המישפט שנדון
העליון. בבית־המישפט המדינה עירעור

 ללקוחות בגנק־ישראל בחדר־עבודתו מכר גילעד
 דולארים. אלפי מאות של בסכומים מזוייפות איגרות־חוב

 בבית־הספר מועדפים, בתנאים עונשו, את מרצה הוא
אייל. במחנה לקציני־מישטרה

הסברים יבקש רבין
 הסברים הליכוד מראשי יבקש רבין, יצחק הביטחון, שר

 לממשלה המישפטי היועץ טיפול על לפירסומים בנוגע
 בגדה. התנחלויות סביב שונות בפרשיות והמישטרה

 מעוניין הוא שאין חד-משמעית, יודיע רבין
 לתפקידו יכנס דקל מיכאל המיועד השר שסגן
הבירורים. סיום לפני


