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ש1יפר לא הליכוד
 לפרוש שאין הדיעה מתגבשת בצמרת־חרות

 אם גם מממשלת־האחדות, מחיר בשום
 ולחוץ השפה מן תמיכה תהיה הדבר משמעות
 טאבה בעניין ראש־הממשלה ביוזמות

ירדן. עם והשיחות
 לביצוע להביא הרוצה שמיר־ארנס, הציר תומך זה ברעיון

מחיר. בכל הרוטאציה

 פנדות מישרות
בקרוב

 להתעניין יכול עבודה, שמחפש מי
 עד להתפנות העשויות הבאות, במישרות

השנה: פון!
 לאומי״, ״בנק של המנהלים מועצת יו״ר

 מייד שיפרוש יפת, ארנסט של במקומו
 מנכ״ל ועדת־החקירה; עבודת סיום אחרי
 שיפרוש רוטמן, שרגא במקום בונה״, ״סולל
 ״כור מנכ״ל להסתדרות; הבחירות אחרי
 ויהיה שיפרוש גיבלי, בנימין במקום מזון״,
ה ״חברת דירקטוריון של פעיל ליו״ר

 ״מיספנות־ של דירקטוריון יו״ר חשמל״;
 רום, יומן! הפרופסור של במקומו ישראל״,
 מנכ״ל בארצות־הברית; בשבתון השוהה
 רפי של במקומו עובדים״, ״שיכון חברת
 בגלל לכנסת, הבחירות לפני שפרש אדרי,

 ״מנועי דירקטוריון ירד כפל־התפקידים;
שיש כספי, אלקנה במקום בית־שמש״,

 בהבראת כישלונו עקב מתפקידו, תחרר
 שלח, חזי במקום ״כלל״, סמנכ״ל המיפעל;

 ״כלל מנכ״ל עוד; להתקדם יוכל שלא
 שיחסיו מר-חיים, עמום במקום תעשיות״,

 על עלו דוברת, אהרון ״כלל״, מנב׳׳ל עם
שירטון.
 חדש סבב-מינויים צפוי כן כמו

 של המרכזת ובוועדה העובדים״ ב״חברת
מאי. בחודש הבחירות אחרי ההסתדרות,

האיחוד נגד חרות
 לגבי שני הרהור יש לוי דויד של במחנהו
מייד. הליכוד לאיחוד הדרישה

 במרכז מסוכנת לקואליציה אפשרות העלתה הערכת־מצב
 בו. מרכזי למעמד ואנשיו שרון אריאל את שתביא החדש,

 לאיחוד. במשא־ומתן בכיר שותף! היה לוי
המהלכים. המשך את למנוע עשויה התנגדותו

 הלבנונית הנציגות
תישאר

 הלבנוניים״ ״הכוחות נציג יאזבק, פייר
 מביירות בקרוב יחזור בירושלים, (הפלאנגות)

 אך תיסגר, שהנציגות דווח באחרונה לארץ.
כך. זה אין הסימנים על־פי

האיגודים שבר המערך
 המורים המהנדסים, ובראשם המיקצועיים, האיגודים
 בבחירות להתמודד מכוונתם האחרון ברגע נסוגו והמח״ר,

 המערך. איומי בגלל להסתדרות,
 בשום כי אותם, הזהירו ומפ״ם העבודה אנשי

כי המרכזת, בוועדה מקום יקבלו לא הם מיקרה

 ההסתדרות מוסדות בגיבוי יזכו לא הם
 שתי חברי וכי שלהם, המיקצועיים במאבקים
 להדחת יפעלו אלה איגודים בתוך המיפלגות

המורדת. ההנהגה
 העניינים את לייצג הזכות על כי היא, התוצאה

 ורק אך מתמודדות בארץ העובדים של המיקצועיים
מיפלגתיות. רשימות

 משתלטים חב״ד
הרמב״ם על

 עוררו מלובאוויץ׳ הרבי של שליחיו
 במארוקו, היהודית הקהילה בקרב מהומה

 כמה הרמב״ם. של בביתו הילולה כשערכו
 מזלזלים הם כי טוענים הקהילה מרבני

 על להשפיע מנסים כשהם במורשתם,
 מיזרז־דאירו- בבגדים להתלבש חסידיהם

יידיש. וללמוד פייס
 להציג יומרתם כעס מעוררת במיוחד

כממ שניאודסון, מנחם־מנדל רבם, את
 אינו, הוא כי רמזים ואך הרמב״ם, של שיכו

בן-דויד״. ״משיח אלא בעצם,

שמגר רגז מדוע
 מאיר העליון, בית־המישפט נשיא של המפתיעה הודעתו
 של פליליים בעירעורים ידון לא בית־המישפט כי שמגר,

 לא שר־המישפטים, שהעניק חנינות בגלל המדינה,
 בו. והעובדים העליון בית־המישפט באי את הפתיעה
 גם חבריו וזעם זעמו את הביע ששמגר נראה

 נשיא־ באחרונה: שהתרחשה אחרת, פרשה על
 שמואל של הרשעתו־בפלילים את מחק המדינה
 ״התעשיה עובדי ועד ירד שהיה מי קישלם,

 מעזרא שוחד בקבלת שהורשע האווירית״,
 ״וימפי״. הבשר מיפעל של בעליו אז טיסונה,

 מטעם לוד בעיריית עסקן כיום קישלס, של עירעורו
 איש־ של העכשווי טיהורו בעליון. נדחה מיפלגת־העבודה,

שופטי־העליון. את הדהים הציבור

 - העליון תיכנו!
מחדד לאדריכל

 הבניין הקמת את המממנת דה־רוטשילד״, ״קרן
 בירושלים, העליון בית־המישפט של החדש

 בית-המישפט, שופטי עם אחת כעצה עשויה,
 ולא זר, לאדריכל התיכנון עבודת את למסור

לישראלי.
 בתחרות בשחיתות הגובלים למעשים חשדות הוא הרקע

 הגורמים בבאר־שבע. היכל־התרבות לתיכנון האדריכלים
 שיתכנן כאדריכל לבחור אמורים היו התחרות את שיזמו

 מעוניינת אינה הקרן אך בית־המישפט, בניין את
כלשהו. רבב ידבק שבפרוייקט

 הבירה: נזידחמת
שרזן נגד פרס

 למילחמה הפך הבירה בתעשיית מאבק-הענקים
שרון. ואריאל פרס שימעון בין

 טמפו ממיפעלי בורנשטיין מישפחת קיבלה באחרונה
 לשם ממישרד־התעשיה״והמיסחר, למימון הבטחה בירה
 בירוחם. מיפעל״בירה הקמת

 באמצעות מהציבור, כסף המישפחה אספה מכבר לא
 בחולון. טובורג בירה לייצור מיפעל הקמת לשם הבורסה,

 בעצלתיים. מתנהלת המיפעל בניית
 שבמיסגרת אחרי באה לשרון בורנשטיין של ההתקרבות

 בטמפו מחו״ל. בירה ייבוא על נאסר צווי־איסור־הייבוא
 הבירה, מיפעלי לאנשי פרס של חריג מחווה בכך ראו

 אזרחים - אל״ף בראש עמד פרנקל, שמואל מהם, שאחד
פרס. למען
 ממש. של למילחמה המיפעלים שני בין המאבק הפך עתה

יריבו. את לנטרל כדי אפשרי גורם כל מגייס צד כל

ן1כישל - הנסיעות מס
 הוא המחודש מס־הנסיעות שחוק תחושה יש בצמרת־האוצר

 למיגזרים המאפשרים בחורים, מלא שהוא משום כישלון,
 המס. מתשלום להתחמק שלמים
 החוק, לתיקון הצעות בכנסת לדיון מלהביא נמנע האוצר
שיקולי־יוקרה. בגלל

הזייפן על חיפה שמאי
 יומרתו את להפריך כרי פרשה, העלו הוועד־הפועל בצמרת

 בשחיתות. להילחם שמאי, יעקב נציג־הליכוד, של
 פועלי מועצת מזכיר נתפס שנים כמה לפני

 למופעים כרטיסים מזייף כשהוא גיבעת-עדה,
 החשד ברבים. אותם ומוכר ההסתדרות של

 בוועד־ לכיסו. שילשל הוא התמורה שאת היה,
 בזייפן. לנהוג איך ידעו לא הפועל
 לימין התייצב מגיבעת-עדה, הוא אך שמאי,

 עליו וביקש העבודה, מיפלגת איש המזכיר,
רחמים.

האמר של הלובי הקשר
 חברת■ של הכל־יכול השליט האמר, ארמאנד

 זיכיון שהשיג ״אוקסידנטל״, הענקית הנפט
 בעל עדיין הוא בישראל, לחיפושי־נפט

בלוב. אינטרסים
 של בלחצה בלוב, עסקיו כל את נטש הוא רישמית,
 רגן בין המתיחות של בשיאה ארצות״הברית, ממשלת
.1981 ב־ וקד׳אפי,

קרמדין־טורס
 על נוספת פעם השבוע ישבו בכירים קומוניסטיים עסקנים

 ממלכתית להלוויה למוסקווה, שיוזעקו במיקרה המיזוודות,
חשובה.
 חלה כי שאמרה, שמועה אליהם הגיעה

 ניקולאי של בריאותו במצב הידרדרות
.79ה־ בן ראש-הממשלה טיכונוב,

קיבוץ רכז - אדיב
 אדיב, אודי הביטחוני האסיר של אביו שמואל,

גן־שמואל. בקיבוצו, לרכז־משק נבחר
 מעשי־ בגלל המשק, חברי של מיחסם ההורים סבלו בעבר
הבן.

 חרות פעיל
באנס וחשד
 סולמי, איתן מרכז־הבניה, סמנכ״ל

 חטך תנועת-החרות, הנהלת חבר שהוא
 מישטרתי, מארב אנשי מידי מהלומות

 חיתתו המטיל האנס הוא כי שנחשד אחרי
העיר. על

מדי מאוחרת בשעת-לילה יצא סולמי
 ויהושע ז׳בוטינסקי הרחובות בצומת רה

 תוך אל ארוך, דיון בתום בתל־אביב, בן־נון
 היחידה אנשי מיסלגתיים. בעניינים הלילה,

 המחפשים לובשי-האזרחית, המרכזית,
 נוצרה להזדהות. ממנו ביקשו האנס, אחרי

 עד יבשות, מכות ספג וסולמי אי-הבנה
השוטרים. של טעותם שהובררה
 ללכוד תל-אביב מישטרת של ניסיונה

 הקשישים ומטרידי רוצחי ואת האנס את
 הגדולה. העיר על מצור הטיל בעיר

מצי במדים, ושלא במדים רבים, שוטרים
תק נוצרות אחת ולא הרחובות, את פים

אזרחים. עם בלתי-נעימות ריות

טלפוניות עדיפזיות
 לחיבור שנים משבע יותר הממתינים מבקשים,

 בסולם 20ה־ במקום סווגו לרשת־הטלפונים,
דרגות. 58 שבו ״בזק״, של העדיפויות

 ממשלתיים מישרדים ח׳׳כים, חברי־ממשלה, להם קודמים
 נמצא למשל, חולה־סרטן, חשובים. ציבוריים ומוסדות

 המרכזת הוועדה וחבר 47ה־ במקום עורך־דין ,31ה־ במקום
.50ה־ במקום ההסתדרות של

214 כספת נדסתורי
 ניהול את לידיו העביר הכללי האפוטרופוס

 באשדוד, בל״ל בסניך 214 כספת של תכולתה
נטשוה. ידועה, אינה זהותם אשר שבעליה,




