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 יתמוך טורפי

בדולאריזציה
 מרכז חברי מודעי, יצחק השר של מקורביו

 מיסמך־ עבורו הכינו הליברלית, המיסלגה
 תמיכה — במרכזו מפורט. כלכלי עבודה

הדולאריזציה. בתוכנית
 ללבן כדי חבריו, ששת עם ממצה דיון השר יקיים בקרוב

הישראלי. המשק על והשלכותיו הרעיון את

ביקורת מנע דולצין
 בשובו יתבקש הנהלת־הסוכנות, יושב־ראש דולצין, אריה

 ממבקר־הסוכנות שנים במשך מנע מדוע להשיב מחדל
 לאומי״. ב״בנק המתרחש את לבדוק

 לשורת דולצין את לצרף מבקשיב יריביו
 מניות־ לעניין בוועדת־החקירה הנחקרים
הבנקים.

ה״מרעילים׳
בגרמניה הונו
 מקריית־ביא־ הרשקוביץ מישפחת בני

 מ־תגובה״ סחיטה בניסיון החשודים ליק,
 שהונו אחרי ,1982ב* לארץ באו ו״עלית״,

משם. ונמלטו בגרמניה
 ברחבי אותם חיפשו מרומים גרמנים

 על־ בארץ אותת הם שלבסוף עד העולם,
 המיש־ סלבסקי. מאיר הפרטי החוקר ידי

 בגרמניה, בעיסקי־לילה שהתמחתה סחה,
 ישקלו והגרמנים חובה, את להשיב סירבה
לבית־יהמישסט. פנייה

הרע באיומי כחשודים מעצרם, אחרי
 חומר־החקירה כל את פלבסקי העביר לות,
 ב־ חמורים פשעים לחקירת ליחידה שלו

ב בודקת בבר והמישטרה מטדדהארצי,
המישפחה. של הרקע את גרמניה

ללבננן עיתונאים שד
 לפיד, אפריים תת־אלוף החדש, דובר־צה״ל

 לעיתונאים, האישורים מתן את להרחיב מתכוון
ללבנון. לצאת המבקשים

 אנשי־תיקשורת, עם מיפגשים משלים הוא אלה בימים
 מי עם ובעיקר צבאיים, אירועים בסיקור העוסקים

בלבנון. הנעשה את שמסקרים

 ח1ת־הביט1חבר
לסוכנים מקצצות

 עשר ראשי של סודי כינוס התקיים השני ביום
 נערך הכינוס בארץ. הגדולות חברות־הביטוח

 ובסופו בתל־אביב, ״מיגדל״ חברת במישרדי
 של דרסטית להורדה הסבם על הנוכחים חתמו

 לסוכני־הביטוח. הניתנות העמלות
 החתימה. לפני שהות ביקשה הסנה חברת רק

 סוכני־ביטוח עשרות של פשיטות־רגל הוא ההחלטה פירוש
ובינוניים. קטנים

בנאקנרה כחיות
 השבוע, הופר נאקורה בשיחות התיקשורתי העניין חוסר

 רותח קפה כשמיחם ניכוו, יוניפי״ל וחייל זרה כתבת כאשר
 השיחות. למקום בסמוך וטופלו פונו הם עליהם. נשפך

 — חשש הועלה במקום שנוצרה בבהלה־זוטא
 את תקפו השיעים שמא — רגע בתוך- שנמוג

המתכנסים.

 בעד והורביץ יחד
כהלכה גיור
 ודכי• ושני הורביץ, ויגאל וייצמן עזר השרים

 עמר, ושלמה בן־אליעזר בנימין האחרים, יחד
 ״מיהו לחוק התיקון בעד להצביע מתכוונים

האורתודוכסית. הגישה על־פי יהודי״,
 הופתע הוא כן. מלעשות אותם להניא ינסה פרס שימעון

מעמדתם. מאוד עד

 - דצמבר מדד
אחוז חמישה

 גובה את שבדקו עצמאיים. כלכלנים
 שיפורסם דצמבר, חודש של הצפוי המדד

 על יעלה לא שהוא גורסים בינואר, 15ב־
אחוזים. חמישה

צחת מחפש קיסר
 להסתדרות, הבחירות קיום מועד לגבי אי־הוודאות למרות

 הצוות הרכב את לבחון קיסר, ישראל המזכ״ל, החל כבר
אלה. בבחירות המערך של המוביל

 הצוות. באיוש קיסר מתקשה הפלא למרבה
 מטה־הבחירות לניהול הרציני המועמד כרגע,

 אום״, ״קו מנכ״ל הוא בהסתדרות המערך של
הזמר. אחי גאון, בני

 50 לפחות יהיו שבו צוות להציג מתכוון קיסר
מיזרחיים. אחוז

 יצא פסה, נחום המוביל, לצוות הרציניים המועמדים אחד
 כיושב־ראש מתפקידו פורש הוא מהמישחק. זה בשלב
 בחו״ל. קצרה לחופשה ויוצא בוועד־הפועל, לתרבות האגף

כשיחזור. ישובץ, הוא תפקיד לאיזה ברור לא

טמיר פיטורי דורשים
 פנו ראש־הממשלה במישרד בכירים פקידים

 לפיטורי לפעול ממנו וביקשו פרם, לשימעון
 לטענתם, טמיר. אברהם המישרד, מנכ״ל

 לצעוק נוהג הוא תמוהה, במישרד התנהגותו
 חפצים. עליהם ולהשליך בפראות, עובדיו על

 בעניין לטפל מאוד יתקשה שהוא לפקידים הבהיר פרס
 היה טמיר של מינויו יחד. לסיעת שייכותו בשל טמיר,
ויחד. העבודה מיפלגות בין הקואליציונית מהעיסקה חלק

בחוץ יישאר יאגוש
 אפשרות על וטו הטיל רבין, יצחק שר־הביטחון,

 בן־ אביגדור(״יאנוש״) האלוף(מיל׳) של חזרתו
לצה״ל. גל

 פרקליטים מבוקשים
כלכליים

 בכירים ואף לשעבר שרי־אוצר בבנק־ישראל, בכירים
 מישרד׳ אחרי האחרון בשבוע מחזרים הבנקים בהנהלות

 להתכונן כרי כלכליים, בתחומים המתמחים פרקליטים
 ועדת־החקירה. לדיוני מישפטית

 את שם שתייצג הפרקליטים, שסוללת צופים
 יצטרך והציבור לעשרות, תגיע לקוחותיה,

 על־ שייגבה האגדתי בשכר־הטירחה לשאת
ידם.

במס־ההכנסה סודי דיון
 בבית־מרגוע סודי דיון השבוע מקיימת מס־ההכנסה צמרת
 לעניין שטיינברג עוזי דו״ח על ירושלים, ליד שורש.

במיסוי. הרפורמה
 מוגברת למילחמה יוקדש מהדיונים גדול חלק

הקיים. כוח־האדם באמצעות בהון־השחור,

ה מזיגל עוברים ס ר ס ל
 הארצית מהיחידה בכירים חוקרים כמה

 מהשרות לאחרונה התפטרו לחקירות־הונאה
 בבורסה כחוקרים לעבוד ועברו במישטרה,

לניירות־ערך.
 החקירות מערך את לתגבר החליטה הבורסה הנהלת

 המוענקים הטובים התנאים מנהלת. שהיא הכלכליות
 לפתוח אותם מפתים זיגל בינימין תת־ניצב של לחוקריו

החדשה. בקאריירה

שמל תעריפי יוקפצו הח
 עלייה שיאשר בוועדת־הכספים, רוב מתגבש

 בתום מיד בתעריסי־החשמל אחוז 38 של
הבא. החודש בתחילת ההקפאה,

א1 פרוש! זנבר ל
 של מועצת־המנהלים שיושב־ראש ייתכן

 המיפלגה איש פרושן, עמום חברת־החשמל,
 יוכל ובתמורה בתפקידו, יושאר הליברלית,

 ממקורביו עוד למנות יטחל, משה שר־האנרגיה,
החברה. לדירקטריון

 החשמל. לחברת שיועד זנבר, משה עשוי כזה במיקרה
 חברת־ של מועצת־המנהלים יושב־ראש תפקיד את לקבל
הפחם.
 גיבלי, בנימין מזון. כור מנכ״ל של שניסיונו נראה

 סופית עלו החשמל חברת של במועצת־המנהלים להתברג
בתוהו.

ביחד ,ו,,כור ,,קראו□״
 ו״כור״, ..קו־אום״ ההסתדרותיות, החברות שתי

מזון. ולייבוא לייצוא משותפת חברה יקימו

ב,,אגד מהירות סיירת
 שיטה באחרונה הפעיל ״אגד״ קואופרטיב

 למהירות מעל הנוסעים נהגים לתפיסת נסיונית
המותרת.

 אחרי ועוקבים באוטובוסים כנוסעים עולים אגד חברי
 עבר שהנהג מורה שמד־המהירות ברגע הנהג. של נהיגתו

 הנהג, פרטי את ורושם המוסווה המבקר מזדהה החוק, על
למישפט־חברים. אחר־כך המובא

שדרו הנוצרים  י
בעברית
 הנוצרית המיסיונרית תחנת־הטלוויזיה

 התיקווה״, ״קול ותחנת־הרדיו בדרום־לבנון,
 הכנת לקראת ישראליים כתבים מחפשים
ובטלוויזיה. ברדיו בעברית, חדשות, מהדורות

תעודות־עיתונות
מגוונות
 חידוש השנה תנהיג הממשלתית לישכת־העיתונות

 מנפיקה. שהיא בתעורות־העיתונות
 החזיקו עתה שעד מקומונים, וצלמי כתבי

 שבה שונה, תעודה יקבלו רגילה, תעודה בידיהם ■
ומיקומו. מועסקים הם שבו המקומון שם יפורט

 איש־ביטוח
בלונדון הפסיד

 באחרונה הימר בכיר ישראלי איש־ביטוח
 והפסיד בלונדון, בקאזינו גבוהים בסכומים

 כאיש־ הביטוחאי מוכר בארץ דולארים. מאות
סולידי. עסקים

שר לעיסקי פלאטו ב
 באחרונה הרחיב סלאטו־שרון שמואל

 מ־ לאחד כשותף ונכנס עסקיו, מעגל את
בגוש־דן. הבינוניים מיסעלי־הבשר
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