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שולם׳ ״יעשה פרס

 בה פגישת־פיסגה ראש־הממשלה אצל תיערך השישי ביום
 אדרי, רפי הסיעה, יו״ר שחל, משה שר״האנרגיה, ישתתפו
 ברעם. עוזי המיפלגה, ומזכ׳ל

 אדרי בץ שולם״ ל״עשות ינסה סרס שימעון
 השבוע עלתה ביניהם שהיריבות ושחל,

לכותרות.
 טוב עושה השניים מבין מי המריבה: נושא
 פרם. למען שירותים יותר

 בעיקבות באה בסיכסוך פרם של ההתערבות
 על מביכים פרטים יחשוף הריב בי החשש,

 המערך, עם לברית יחד סיעת הגיעה שבה הדרך
 תפקידי באיוש האמיתיים השיקולים ועל

העבודה. מטעם השרים

לארידור אופוזיציה
 מזכירות כיו״ר ארידור יורם של תיפקודו חוסר

 שונים. ממחנות אופוזיציה נגדו מעורר חרות,
 מעשה רייסר מיכה ח״ב עשה אך שעבר בשבוע

המזכירות לחברי שיגר כאשר חסר־תקדים,
דרש הוא שבו לארידור, מיבתב של העתק
 להצלת כלכלית חירום תוכנית להציע

 מגופים גם כספים קבלת בולל קופת־התנועה,
לחתת. שמחוץ

 הקריטי הכספי המצב את רייסר חשף במיכתבו
התנועה. של

במפ״ם קרע
 מירושלים רונן אליעזר של המפתיעה החלטתו

 ח״ב מול מפ״ם, מזכ״ל תפקיד על להתמודד
 הקרע רקע על היא שובל, מקיבוץ גרנות אלעזר
 והמיגזר הקיבוצי המיגזר בץ והולך הגובר

 המאוחדת. הפועלים במיפלגת העירוני
 מועמדותו, את שיסיר רונן על גדול לחץ מופעל עתה

 רונן סביב יתגבש אשר כוח שכל חוששים, שבמפ׳ם משום
לעובדה. הקרע את יהפוך

תשדר הטלזויזיה
בשבת
 בימי לשדר תחל הערבית הטלוויזיה

 זהו אחרי־הצהריים: ארבע מהשעה שבת
 ברשות־השי־ שהתגבש הרעיונות אחד
הפועל. אל ייצא ובקרוב דור,

במכסיקו רזי ששה מה
 דויד שר־הבינוי־והשיכון, של למכסיקו נסיעתו

 בעיות שם עוררה המגבית, מטעם להופעות לוי,
קומוניקציה. של

 דובר שהשר בעוד וספרדית, יידיש דוברים מכסיקו יהודי
וערבית. צרפתית

העוברי□ ,חברת
בגרמניה

 במיסגרת בגרמניה, השבוע בילתה העובדים חברת צמרת
 ״בנק של לשעבר ליושב״ראש 75ה־ יום־ההולדת חגיגות

 הסלבך. הד׳׳ר בגרמניה, המיקצועיים״ האיגודים
 יושב־ רוזוליו, דני העובדים, חברת מזכיר הנוסעים: בין

 ומנכ״ל בלומנטל, נפתלי כור, של המנהלים מועצת ראש
גזית. גיורא(״ג׳ורי׳׳) הפועלים, בנק

לכמרים ציונית הטפה
 על האחרונים, בחודשים הביא מישרד־החוץ

 מארצות־הברית. במרים מאות חשבונו,
 ובשטחים בארץ בטיולים זכו האורחים

 ברוח מקיפה, הרצאות סידרת ושמעו הכבושים,
 הלאומית. האחדות ממשלת מצע

 הנוצריות לקהילות להגיע מישרר־החוץ מקווה באמצעותם
ארצות־הברית. ליהדות השפעה אץ שבהן הקטנות,

לרמטכ״ל צמוד צלם
 לפמלייתו באחרונה מצרך לוי משה הרמטכ״ל

 ביקורי את מתעד הצלם דובר־צה״ל. של צלם
שונות. ביחידות הרב־אלוף

מתארגן חרות־טורס
רד בי בחרות, לקישרי־חוץ המחלקה י  ברגמן, דו

 את מאייש החל באחרונה, לתפקידו שמונה
 בגלל רב, הוא אלה לג׳ובים הביוקש המחלקה.

 לחדל. תכופות בנסיעות כרובים היותם
 ששליחי משום מתאימים, מועמדים למצוא יתקשה ברגמן
 טוב רושם ולעשות זרות בשפות לדבר יידרשו בחו״ל חרות

ותרבותי.

בעפולה כהוא
 סניף להקים מנסים כהנא מאיר של אנשיו

 להשכרת להתנגד ועדי־בתיס שיסית בעפולה,
לערבים. דירות

 ״ניל״י החדשה: להתארגנות שנבחר הכיסוי שם
 עפולה מגיני ישקר, לא ישראל נצח —

והעמקים״.
 בסניף לנהל ״ניל״י״ בחרה שלה הבנק חשבון את

עילית. בנצרת ״בנק־הפועלים״

למכירה ,מרכבה״
 הטנק את בינלאומיים לקנייני־נשק מציעה ישראל

מן מרכבה .1 סי

מילגות יחלק איבצן
 תעניק השוטר״ ריווחת למען איבצן אריה .קרן

 לשלושה מילגות שלוש פברואר בחודש
ועדה. על־ידי שייבחרו שוטרים,

 זכה שבהם דולר אלפים עשרת בן סכום יש איבצן״ ב״קרן
 המקומון.רחוב נגד שהגיש בתביעת־הדיבה המפכ״ל

נכון. לא מידע עליו פירסם אשר בתל־אביב, ראשי״

מעלה .אושיות״
העמלות

 בקרטל חברה שאינה ״אושיות״, הביטוח חברת
 העמלות את באחרונה העלתה חברות־הביטוח,

לסוכניה. נותנת שהיא
 עתה, כבר מופרת לסוכנים, בעמלות לקצץ הקרטל החלטת

 ההחלטה עצמן. החברות על״ידי שהתקבלה, אחרי חודש
 מעניקות עכשיו וכבר במרס, 1ב־ לתוקפה להיכנס אמורה

לסוכנים. טובות־הנאה החברות

בוערת ״כור״ האם
בקונצרן. השריפות בריבוי ידונו ״בור״ מוסדות
 חודשים כמה לפני נעמן, במיפעל שריפה היתה באחרונה
 ולפני כור־מזון, על־ידי שנרכש גולדפרוסט, במיפעל

 סולתם. במיתקני שנים כמה
ש בכור  הכפופים ומחלקת־ביטוח, בטיחות מהנדס י

חזיזה. יצחק עומר שבראשו לאגף־כוח־אדם,

מדים פשט פרידמן בני
 ששב פרידמן, בני ביותר, המדובר הדובר

 שבועיים אחרי התפטר למישטרה, באחרונה
מחשבים. בענייני פרטיים לעסקים ופנה

 שימש ואחר״כך הצפוני, המחוז דובר בעבר היה פרידמן
כשזה ארידור, יורם של לענייני־תיקשורת וכיועצו כדוברו

 ריכוז את בידיו ארידור הפקיד כך אחר שר־האוצר. היה
 הבין שפרידמן ואחרי — השחור בהון הטיפול

 משם. פרש לעניין, עדיפות נותנים אין שבמישרד״האוצר
 דויד ניצב של כדוברו שישמש דובר למישטרה ששב לפני

 פרידמן הרעיון. על וטו הטיל איבצן אריה אך קראוס,
 את לפשוט והחליט הירקון, במרחב חקירות כקצין שימש

המפכ״ל. לתפקיד קראום כניסת לפני עוד מדיו

למפד״ל אסקין
 ״מזל של בעלה אסקין, אביגדור הקיצוני הימין איש

 ״הימין קבוצתו, עם ביחד למפד״ל, להצטרף עשוי היורקת״,
ען בקריית־ארבע, המתגורר אסקץ, החדש״.  שבכוחו טו

 למיפלגה. הרוסית העליה את לקרב
 הישראלי, השמאל נגד מהגיגיו מפרסם הוא בינתיים
העולים. בקרב המפד״ל שמפיצה ברוסית בבטאון

כלאם את הפיל סי
 השבוע השני ביום שפורסמו הידיעות

 נקלע שאליהם כביכול, קשיים, בדבר
 100 המגלגל כלאם, דויד איש-המיפתורץ

 בעובד־בנק מקורן בבורסה, דולר מיליון
בכיר.

 שהיה מי קירשטיין, יעקב אליהו הפקיד,
 מימון ״בנק של הבורסה באולם מבצע
 בעיקבות בבנק, מעבודתו הושעה סחר״,

 בראשות הבנק, של משקיעים התמוטטות
שון מתי בוכוואלד. ואריה ש

 עורר מסוריה, החלבית העדה בן בלאם,
 הגדולים, הבנקים אחד של קינאתו את

אותו. להפיל השבוע מאמצים שעשה
 התק״ם שקיבוצי השניה הפעם זו

הקו הפעם בבורסה. במפולת מעורבים
 בינואר שנתיים, לפני בדיוק היתה דמת
 ואליעזר ריגד יוסי של בהפתבכותם ,1983

פישמן.
 השבוע שניסו הכלכליים, הכתבים

 לשוחח או בלאט של מסיו תגובה להציל
 שמר כבעבר, אטום. בקיר נתקלו עימו,
מהתיקשורת. מקסימלי ריחוק על בלאס

מתעניינים הפירסומאים
בכןיסר

 מישרדי־ מרבית את עוררו להסתדרות, הקרבות הבחירות
 של בתקציבי־הפירסום רב עניין המגלים הפירסום,
 הקרוב. מאי בחודש יתמודדו אשר השונות, הרשימות

 ובקרוב המערך, תקציב על יהיה העיקרי הקרב
 קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל יתבקש
זה. בנתח יזכה מי להכריע

שרון נגד ז1ל1 שמיר
 יצחק של מחנותיהם בץ רציניים מגעים החלו

 את לעצור בדי פעולה לשיתוף לוי, ודוד שמיר
החרות. בתנועת שרון אריאל התחזקות

 השנויים בעניינים מהיר להסדר יביא הפעולה שיתוף
 הבחירות מטה איוש שר־הביטחון, סגן כמו במחלוקת,

 יו״ר לגבי והסדר המנגנון על השתלטות להסתדרות,
הצעירים.
שוב בכיר בדרג יהיו המגעים ממכסיקו. לוי כשי

העצמאיים אירגוני
יתאחדו

 העצמאיים של הסקטוראליים האירגונים
 שיביא, ביניהם, איחוד לקראת שיחות מקיימים

 בלישכת־ שלהם הולם לייצוג מקווים, הם כך
המעסיקים. של התיאום

מ״סונסטה׳ עוברים

 של סונסטה, הרשתות בין מתיחות צופים המלונאות בענף
 פדרמן. מישפחת של ודן, פפושדו אלי

 בתחילה לשנייה. הראשונה מהרשת בכירים מעבר הסיבה:
 2 כמס׳ ומונה סונסטה מהנהלת שהתפטר שדה, רפי עבר

ם, סונסטה מנהל עבר עתה דן. ברשת שלי  פלטי, דני ירו
ה. דן לניהול אכדי
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