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ידע דזרצין
לרומא נסע והורביץ

 מסילדלפיה דולצץ אריה של הודעתו
 הפנסיה גובה על ידע לא כי שבארצות-הברית,

 בל״ל. בצמרת זעם מעוררת יפת, לארנסט
 בל נמסרו לדולצין בי טוענים, הבנק בכירי

 פיזור- של ברגע זה היה אולי אבל — הסרטים
מצידו. נפש

דר גם  רבה, מבוכה הפרשה גרמה הורוביץ, אלי הבנק. לי
 הפנסיה. באישור מעורב היה הוא שגם מפני

 של תגובתו את להשיג שניסו עיתונאים
 מסתירים עוזריו לאתרו. הצליחו לא הורוביץ,

 פרטית, בחופשה נמצא שהוא העובדה את
ברומא.

 שריר שד הראש
יוניברס״ ״מיס אצל

 להשתחרר שריר אברהם של בקשתו
 פוליטי תרגיל אינה מתיק־המישפטיס

 שריר בתחילה. בו שחשדו כפי צבוע,
שיו כמה להיפטר הרצינות בכל מתכוון

 ומהצרות ממישרד-המישפטים מהר תר
 הליכוד, בסיעת אומרים לו, גורם שהוא

 לעניץ רק מקדיש הוא זמנו כל את שכן
 שנה בעוד לקיים הגדול לחלומו אחד:

יוניברס׳׳. ״מים תחרות את בארץ

בשקט גדל הקאבינט
 המדיני לקאבינט נוספים שרים של צירופם שאלת בעוד

 לישיבות בשקט נתוספו פוליטיים, בקשיים נתקלת
 מחלוקת. בל שתיווצר מבלי משתתפים שני הקאבינס

 בישיבות משתתפים שבועות כמה מזה
 ביילין, ויוסי בך־אהרון יוסי קבע, דרך הקאבינט,
שרדי של המנכ׳׳לים  והחוץ. ראש-הממשלה מי

 להשתתף ביילץ נהג פרס שימעון של כהונתו בתקופת
 המנכ״לים כמזכיר־הממשלה. תפקידו מתוקף בישיבות

 ביילין מיוחד. באופן להם נזקק הקאבינט כאשר רק התמנו
 ראשי־ פורום של הסודיות בישיבות גם לעיתים אז השתתף

רבין. ויצחק שמיר יצחק פרס. — הממשלה

 מארגן שרזן
פרטית ועידה

 כינוס הקרוב הראשון ביום מארגן שרון אריאל
 הוזמנו שאליו בתל-אביב, בגני־התערוכה גוזל,

 מעורר הבינום ועידת-חרות. צירי אלפיים כל
 ויצחק לוי דויד של במחנותיהם רבה עצבנות

שמיר.
 המיוחדים ומהמטות ציר, לכל אישית בהזמנה פנה שרון

 השאר בין טובה. היענות על מדווחים אנשיו שהקימו
 תומכי* ותיקי־התנועה. חוג אנשי השתתפותם את הבטיחו

 מצירי־ כמחצית — איש כאלף יבואו שלכינום צופים שרון
 שבו עצמו האולם באותו לנאומים תקשיבו — הוועידה

 .1986 באביב הוועידה התפוצצה
 הורה כבר במיפלגה, אגף־האירגון ראש רייסר, מיכה הח׳׳ב

 להחרים אחרים ולשכנע בכינוס, להשתתף שלא לאנשיו
אותו.

ומבזבז משקם לוי
מישרד-השיכון יוציא דולר מיליון חצי לפחות

 שיבח לפרוייקט שנים 10 לציץ חגיגות על
בקרוב. מתכנן הוא שאותן השכונות,

 הביזבוז, מן מזועזעת במישרד המיקצועית הפקידות
 השר, של פוליטית הפגנת־בוח לצורכי ורק אך שנעשה

 במיפלגתו. יריביו מול לוי, דויד
 אבל דולר, אלף 360 לחגיגות הוקצו כה עד

ל התוכניות כל ביצוע ד  ביותר ההוצאות את יג
* משליש.

״יחד״ למתנגדי רוב אי?
שר למיפלגת-העבודה יחד סיעת בץ ההסכם  יאו
החודש. סוף עד סוסית
 שתמליץ מיפלגת־העבודד״ לישכת תתכנס הבא בשבוע
 שבועיים־ בתוך יתכנס המרכז ההסכם. את לאשר למרכז

 הניצי האגף מן ההסכם. מתנגדי כי ברור עתה כבר שלושה.
במרכז. רוב לעמדתם לגבש הצליחו לא המיפלגה, של

 יגבר נתניה!
יעקובי? על
 בנימין(״ביבי״) של סיכוייו טובים זה בשלב

 השגריר בתפקיד לזכות הליכוד, מועמד נתניהו,
שינגטץ:  תמיכתם את יקבל שהוא ייתכן בוו

 — הכל שיעשו העבודה, מודכי במה של
 מועמדו יעקובי, גד השר את להכשיל ובלבד

לתפקיד. פרם שימעון של

 אוחזי! שלושה
במישפטים

 הדור של המובילה השלישיה מחברי אחד כל
 מרידור דן מילוא, תני — בחתת הצעיר
 לתפקיד מועמד עצמו תאה — אולמרט ואהוד

תר אברהם יפנה וכאשר אם שתהמישפטים,  ש
מקומו. את

 וכי בתיק, להחזיק יתקשו הליברלים כי משוכנעים בחרות
 על בלעג במצודת־זאב דיברו השבוע אליהם. יעבור הוא

 שר־ להיות ניסה טרם מביניהם עוד ״מי הליברלים:
פקולטות?״ שתי שגמר קולס, אלי — המישפטים

קצב־ארנס מתיחות
 במאבקים כי השמועות רקע על במחנה־שמיר, מתיחות

 של דמותו את שמיר יצחק יבליט הבאים מיפלגתיים הפנים
 הדבר לד. דויד שמציב לאתגרים כתשובה קצב, משה השר
במחנה. 2 כמס׳ ארנס משה של במעמדו יפגע

 מארגן פיק צביקה
בית״ריאדה

 בחודש תבוא סאן־ז׳רמן פאריס הצרפתית הכדורגל קבוצת
 קבוצות כל כוכבי של נבחרת מול בארץ לשחק הבא

 ״בית״ריאדה". שייקרא אירוע במיסגרת בית״ר,
 הכדורגל מחלקת יו״ר לויאן, דויד הוא הבית״ריאדה יוזם
 — פיק צביקה יהיה המארגנים ואחד תל־אביב, בית״ר של

 לכבוד שיר יחבר גם המישזזקים, באחר למיגרש יעלה שגם
 של האחרון היום אירועי את יארגן וגם העניין

 שמיר יצחק בחסות בירושלים, שיתקיימו הבית״ריאדה,
לוי. ודויד

ביילין שיפוצי נסתיימו
 ביילץ, יוסי של בלישכתו השיפוצים נסתיימו
 זהיר אומדן מישרד־החוץ. של המדיני המנב״ל

דולארים. אלפי כמה לפחות עלו חם כי קובע,
 בעבר שימש אשר סגךחשר, של בחדרו שהתיישב ביילין,

קידות לשבור דרש מילוא, רוני ואת מן־מאיר יהודה את

 חיפש שמגר
לדמיאניוק סניגזר

 כי שפטל, יורם עורך-הדין של הודעתו
ץ על יגן הוא  עמוד (ראה/י דמיאניוק ג׳
 בית־ה־ לנשיא חמורה בעיה פתרה ),40

שמגר. מאיר העליץ, מישפט
 לכמה האחרונים בשבועות פנה שמגר
לשכ כדי בפלילים, המתמחים עורכי־דין

 מקצתם דמיאניוק. בשם להופיע נעם
 זאת לשקול זמן ביקשו אחרים מייד, סירבו

מחשבה. אחרי וסירבו —

 הסמור. הישיבות אולם על־חשמץ הלישכה, את ולהגדיל
 הוא המשופצת לישכתו את יחיל. חיים של שמו על הקרוי
ציבעונית. טלוויזיה מקלט בה וכלל מחדש, ריהט

 האישי לסגל צירף חוא פקידות שלוש מלבד
ש ליאל, אלון — עוזר שלו  מישרד־החוץ אי

 ידידו גם שהוא העבודה, מיפלגת מרכז וחבר
התיכון. בית־הספר מימי

 ירושלים״ ״משחרר
העיריה את רוצה

 אם כי לתומכיו נרקיס עוזי הודיע השבוע
ש  הוא ירושלים, מעיריית קולק טדי יפרו

 כי סבורים תומכיו ראשות-העיריה. על יתמודד
ת  במילחמת המרכז פיקוד כאלוף הצבאי, עב

שוי ששת-הימים,  לו. לעזור ע
 את מעדיפים העבודה במיפלגת כי טובים, אינם סיכוייו

 מקום, סכל קולק. טדי של כיורשו הרמטכ״ל. לד, משה
 של לתודעתם אותו להחזיר עשויה התפקיד על התמודדותו

 על לשמור לו תעזור היא ייכשל, אם וגם במיפלגה, חבריו
בסוכנות. מעמדו

 שיאריך רבין יצחק על לוחצים לוי של תומכיו
 שיוכל בדי הרמטכ״ל, של כהונתו תקופת את

 סמוך הבאות העיתניות לבחיתת להתייצב
מדיו. את יפשוט שבו ליום האפשר כבל

 תזמך הגזמתה
בהרמלך

ש, תב במישרד־ מחוז-המרכז על הממונה שי
 עיריית מועצת חברי את השבוע כינס הפנים,

?י
את

ה&רנונות.
 בעניין במיעוט עצמו מצא הרמלך, יחזקאל ראש־העיריה,

 כעת לאופוזיציה. ערקו הקואליציה מחברי שכמה אחרי זה,
הברי־המועצה. 17 מתוך שיבעה רק בו תומכים
ש  את יפזר שר״חפנים אם כי רמז, גם שי

 שהרמלך יתכן — קרואה ועדה וימנה המועצה
כראש-עיריה. לכהן ימשיך

תיירות־־פנים יריד
 מסוגו הראשון הסנים־ארצית, התייתת יריד

מארס. בחודש יתקיים בארץ,
 להשכרת־ חברות בתי־הארחה. בתי־מלון, חלק יקחו ביריד
 ספציפיים. תיירות ואתרי לתעופת־פנים חברות רכב,

 — ״מחליטנים״ כעיקר למקום להביא היא הכוונה
 להם ולמכור — ועדי־עובדים וראשי חברות של מגכ״לים

במחירי־הנתה. מרוכזות חבילות־נופש
 בחסותו, נערך שהיריד במישרד-התיירות,

עזור הוא כי מקווים  •טל היתד מצבו את לתקן י
הענף.

 שנפגע ה״צמח״ נפטר
טחורים בניתוח

 ),32( חזן יעקב נפטר שבוע לפני
 פרטית בקליניקה לניתוח-טחורים שנכנס

 הוא עוד. אליו שבה לא והכרתו בהרצליה,
יום. 70 במשך ״צמח״ היה

 נגד אך המירסאה, נסגרה התאונה מאז
ננ לא בניתוח שהשתתפו הרופאים שני
 מצאו לא הרופאים נוספים. אמצעים קטו

 את ולהביע למישפחה להתקשר לנכון
צערם.
שני אשה השאיר חץ ילדים. ו

למיפלגה גם - מבקר
 תבחר החדש, מבקר־המדינה בחירת אחרי ספורים ימים

 שלה. הפנימי המבקר את גם מיפלגת״העבודה
 משה עורך־הדין רציניים: מועמדים שלושה יש כה ער

 חיים עורד־הדין פרס, שימעון השר של מועמדו שליט,
 רמון, חיים והח״ב שחל משה השר על־ידי הנתמן־ קימחי,

ליבאי. דויד הח״כ של מועמדו יפת, צבי ועורך־הדין

נזיפרד ירזשת
 הפרופסור של מותו על האבל ימי 30 בתום שבועיים, בעוד
 מכון־הלב מנהל מישרת על המיכרז ייפתח נדפלד. הנרי

בשיבא.
 מנוסה, קרדיולוג הסיכויים,הוא בעל המועמד

לבית־החולים. מחוץ

מן גיזדא בעריכת מי


