
 כלכליים צעדים
בקרוב

 של מיוחדת ישיבה צפוייה השבוע עוד
 להחליט היא הכוונה כלכלה. לענייני הממשלה

 וכעיקר ההון, בשוק דראסטיים צעדים על
כמט״ח.

 הנסיגה: החלטת
עמדותיו שינה מי

 צדדל נסיגת על הממשלה החלטת
 תמיכה בשינויי לוותה בשלבים מלבנון

המכרעת. הישיבה ערב בה ואי־תמיבה
 עמדת בתדהמה התקבלה זאת, לעומת

 בתחילת להחלטה. שהתנגד שמיר, יצדיק
מהי בנסיגה שיתמוך הודיע הוא השבוע

קשו אינה כסיני, שלא שלבנון, משום רה
 התנגד שהוא קמם־דיוויד, בהסכמי רה

להם.
 ומקבלה בנסיגה לוי דויד של תמיכתו

 שנערך ביטחוני בדיון בהרגשת־הקלה.
 חריפות במילים השתמש הוא באחרונה

 מלב־־ צדד׳ל יציאת של ״הפוליטיזציה נגד
הכי- שתווית

 שרו! תומכי
בצפון מסיתים

 אריאל של מחנהו עם המזוהים חרות, אנשי
 באצבע־הגליל ישובים על לוחצים שרון,

 לסגת הממשלה החלטת נגד להפגנות שייצאו
מלבנון. בשלבים

 אנשי של הפגנה בקריית־שמונה תיערך החמישי ביום
 הראשונה זוהי השרוניסטים. בעידוד אצבע, קבוצת

הצפויות. ההפגנות בשרשרת

שפירא של חתנו
1 שרו את מים!

 של לבת הנשוי מנידיוחק ברוקנר מוריץ
 מימון מאחורי העומר הוא שפירא, אברהם
ה״טיים״. נגד שמן אמאל של ומישפטו שהייתו

1
״שמיר־תורס״
במישרד־הוחי

 יותר בנסיעות רב עניין מגלה שמיר יצחק
 לישכתו תפקידו. במיסגרת לחדל, תכופות
 אפשרויות בחדל ישראל בשגרירויות בודקת

שם. שר־החוץ לביקור לתאריכים

 ברח אבן
עבשיר מ״שלום

הכנסת, של החוידוהביטחוז ועדת יושב־־ראש

 ״שלום בהפגנת להופיע אמור שהיה אבן, אבא
 שערי מול השני ביום שהתקיימה עכשיד,
 ההפגנה, לפני קצר זמן מהמישכן נעלם הכנסת,

המפגינים. לתדהמת

 ודראושה הראל
מחנה־השמם עם

 דראושה, ועבד־אל־והאב הראל אהרון העבודה, ח׳כי
 מחנה־השלום עם קישריהם את להדק מתכוונים

 עם ביחד הכנסת במליאת יצביעו הם האופוזיציוני.
יוניות. יוזמות בעד האופוזיציה

בהנחה למתנחלים נשק
 לשימוש כלי־נשק למכירת צזיסהרית חברה
 לתושבי מוזל במיבצע־מכירות יצאה עצמי

מיוחדים. ובתנאי־תשלום ההתנחלויות,
 תצוגת־נשק לערוך מתחייבת היא מראש בתיאום

למתנחלים.

מנדדבאזם
ם־אמריקה1לדר

 לעזוב עשוי מנדלבאוס, משה בנק-ישראל, נגיד
 ישיבות של המוקדמים בשלבים מישרתו את

 הבנקאיות, המניות לענייני ועדת־החקירה
 הארצות באחת כשגריר לדרום־אמריקה ולצאת

שם.
אידיאלי. פיתרון בכך רואים במפד״ל

דרהוליו מוחות צוות
 נלחץ רוזוליו, דני .חברת־העובדים״, מזכיר
 לו שתייעץ מועצת־מומחים, לצידו להקים

ומשק. כלכלה בענייני
 רוזוליו של היחסית חולשתו זו: לדרישה הסיבות אחת

העובדים. משק על בהשתלטות

 זללן השוטרים
מישפטי מזצג
 המיש־ של במרחב-היריח סיור שוטרי

 מכמות השמע מימי באחד נהנו טרה
ממתקים. של ענקית

אח התאפשרה החגיגית ארוחת־-הלילה
 במוצג-מישפטי הובאו שהממתקים רי

ב ב״שוסרסל״ שאירעה לעבירת-גניבה
 נעצר ובה בתל־אביב, ארלוזותב רחוב
, הגנב.

לג בדי בודק, קצץ מינתה המישטרה
 או־ אבל ומי הממתקים, הופקרו מדוע לות
תם.

ישאר בר
 מהמישטרה, לפרוש מתכוון אינו בר צבי ניצב

 לקבל יסכים בר הבא. כמפכ״ל ימונה לא אם גם
הבאה. להזדמנות וימתץ מחוז, מפקד של תפקיד

 רק לדעתו, יכהן, הבא שהמפכ״ל הסביר הוא למקורביו
קצרה. תקופת־ביניים במשך

ם ימ את נוטשים
 וחלק בטירור(ימ״מ), למילחמה היחידה מפקד

 באחרונה התפטרו היחידה, מבכירי
מהמישטרה.

 המספקת לחברה, ויועצים כשותפים הצטרפו הם
בחו״ל. בנושא־אבטחה וייעוץ ביטחוניים שירותי־מידע

 לפעילות בן־עמי
ב״מעריב״

 מתכוון )80(״מעריב״ מבעלי בן־עמי, עובד
 אחרי העיתץ, בבעיות בעובי-הקורה להיכנס
פרוסטטה. מניתוח שיחלים

 שיודיע ),66(שניצר שמואל הנוכחי, מהעורך יתבע ברעמי
 את ברעמי מכין עתה כבר פרישתו. של מדוייק מועד על

 הבא. העורך של לתפקיד לכניסתו התנאים
 את לשתך חייב יהיה הבא העורך בן־עמי, על־סי

 להיות חייב יהיה הוא בענייני־מערכת. בן־עמי
 להקמת ולהסכים הלאומי״ ״המחנה איש

 למשקיעי גם ייצוג יהיה שבה מועצת־מערכת,
העיתון.

 •אלי חתנו, של לעיתון לשובו הקרקע את מכשיר ברעמי
 יו״ר תפקיד על ייאבק שלנדאו נרמז לנדאו.

לעורך־הראשי. שווה במעמד מועצת־המנהלים

 תיכנז האם
 ל אנג שמעיה
מהכלא? לברוח

 שבו בבית-הכלא, התגלה קצר זמן לפני
 הכלא שלטונות אקדח. אביטן, הרצל יושב
 המפורסם. האסיר עם האקדח את קשרו

 הוא האקדח כי העלתה המישטרה חקירת
 חיפוש בעת שהתגלו אקדחים, משני אחד
 בעת אנג׳ל שרה התגוררה שבו בבית סמוי

בתל-אביב. חופשית שהיתה
 כתב- בשל כיום עצורה אנג׳ל שרה
החי בעת אקדח. החזקת גם הכלל אישום

 רק המישטרה אך אקדחים, שני התגלו פוש
 אותם והחזירה הנוקדים את שייפה

 כאשר חשד. לעורר שלא כדי למקומם,
 נוסך, חיפוש ונערך אנג׳ל שרה נעצרה
נעלם. השני אחד. אקדח רק נמצא

 האקדח, את קשרה אמנם המישטרה
 לא אך אנג׳ל, שרה של לזה בכלא, שנמצא
 כן על לכלא. הוברח כיצד לגלות הצליחה

זה. בעניין אנג׳ל שרה נאשמה לא
 שילטונות מקפידים האקדח, נתפס מאז

 רק אביטן של הפגישות את לערוד הכלא
א רשת, מאחורי  נחקר פנים. אל פנים ל

 סוהר על-ידי לכלא הוגנב האקדח בי השד
ששוחד.

ל״הארץ״ חוזר ננדף
 משהות ארצה החודש בסוף יחזור שיך זאב

בארצות-הברית. ארוכה
 ככתב הקודם, לתפקידו ישוב הוא אם ברור לא עדיין

העיתון. של הצבאי

 טרור נגד כינוס
בסינגפור

 ייערך בטרור למילחמה בינלאומי כינוס
בסינגפור.

 טלפון קחי
התורה״ ל1ר״ק

 תוספת באחרונה אישר מישרד-התיקשורת
ל — הדך״ ל״קול קווים  באמצעות תורה י

הטלפץ.
 והדף השבוע פרשת את באידיש לשמוע זוכים המטלפנים

 והירושלמי. הבבלי בתלמודים, היומי
 מישרד בעזרת ובקרוב, הגדולות, בערים פועל השירות

הטלפוניים. לשיעורים איזוריות רשתות יוקמו התיקשורת,

אושפז וייצס! שאולי
 אושפז וייצמן, עזר השר של בנו שאלי,

 לטיפל בירושלים ״הדסה׳ בבית-החולים
 במילחמת-ההתשה מפציעתו הנובע נוסך,

ה־סד. שנות בראשית
 נמצאים האב, ובעיקר בני־המישסחה,

שאלי. של מיטתו ליד

.נעמת״ נגד רצ״ו
 למגבית מקיף פירסם במיבצע ויצ״ו תתחיל השבוע

 עם להתמודד איך ויכוח היה שבועות במשך שלה. השנתית
ה' לה תן גבר, ״תהיה — נעמת סיסמת  לבסוף — י
 איתה. להתעמת ולא זו, מסיסמה להתעלם הוחלט

 לחיות קשה זאת ובכל ״... תהיה ויצ׳־ו סיסמת
מאהבה!״ רק


