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 דיין משה
לסחטנות נכנע

 שיחרור בפרשת דיין משה שר־הביטחון של עמדתו
 לסחטנות״, ב״כניעה על־ידו שהוגדרה דמשק, חטופי
 וחוסר ההססנות על המעידה היחידה הפרשה אינה

באישיותו. המתגלים ההחלטיות
 בין הסיכסון־ בפרשת גם דיין נקט דומה עמדה

 מנכ״ל לבין צור (״צ׳רה״) צבי במשרד־הביטחון, עוזרו
 של פיטוריו את דרש שצור אחרי קשתי. משה המשרד

מקו בפני דיין התוודה בעצמו, להתפטר ואיים קשתי
צ׳רה!״ על־ידי נסחט אני לעשות? יכול אני ״מה רביו:

 צפויה כהתפטרות קשורה נוספת פרשה
 לאותה הוצע כזמנו ככירה. אישיות של

כ לעמוד כדי מתפקידה להתפטר אישיות
 לעיריית ככחירות המעיד רשימת ראש

אח ההתפטרות את מנע דיין כאר-שכע.
 אולט ככיר. תפקיד לאיש שהכטיח רי

 צריכה הככירה האישיות היתה כאשר
 על-ידי לה שהוכטח התפקיד את לקכל
 ללחצים ונכנע מהכטהתו דיין נסוג דיין,

לו. הכפופים של

 לא דולצין אריה
הממשלה מו יתפטר
 צה״ל, כצמרת לאחרונה שחלו השינויים

 כקרכ אפשריים לחילופים תוכנית שינו
בגח״ל. הליכרלים שרי
 דולצין, אריה ללא־תיק, השר היה זו תוכנית לפי
 את למסור כדי חודשים, שלושה בעוד להתפטר אמור

 ימשיך עתה הליברלים. חטיבת מטעם אחר לשר מקומו
בממשלה. תפקידו את למלא דולצין

בתל־אביב האשכנזי לרב
 בפלשת בקרוב לדון כנראה עומדת המפד״ל הנהלת

 בעניין שאילתה לה שדוגשה אחרי גורן, שלמה הרב
 ב־ גורן הרב של *והדיו מחבריה. אחד על־ידי זה

הדיון. את למנוע מאמצים עושים מפד״ל
מתפ להתפטר כנראה רוצה גורן הרם

 תל־אכיכ של ראשי ד האשכנזי כרב קידו
 מן לא כצה״ל. ראשי כרם לכהן ולהמשיך

 חדשות כחירות עו־״כת על שיוחלט הנמנע
כתל־אכיכ. אשכנזי ראשי לרכ

לב רחמים הלך לישראל שובו למחרת זו: להצהרתו
 נגנבה. מכוניתו כי נוכח מהסרט כשיצא בקולנוע. לות
 נגד אבל להסתדר, איך ידעתי הערביים החבלנים ״עם

אמר. לעשות,״ מה יודע איני הישראליים הגנבים

בתל־אביב מגרש
ל׳׳י מיליון 2ב־

 ההתיקורות שיעורי אלה
והדל?! המכוניות במחירי

ב המכוניות מחירי יועלו יום 50 עד 30 תוך
 הדלק ויתייקר המס, שיעורי העלאת בשל ישראל

בארץ. בתחנות־הדלק המשווק
 שיעורי את לאשר שתצטרך השרים ועדת בפני

 היא אחת הצעה הצעות. שתי הונחו ההתייקרות
ל אגרת״רשיון תיגבה לפיה הכללי, החשב של

ממחי דולאר לכל אחת לירה של בשיעור מכוניות
 מיקוח לצרכי בעיקר הועלתה זו הצעה המקורי. רה

תתקבל. לא שהיא וכנראה
 את להעלות מציעה כבר, שנוסחה אחרת הצעה

 כ- של בשיעור ל־טנות מכוניות על המס שיעור
 ועל 7570 של בשיעור בינוניות מכוניות על ;657,

 הצעה .857־ של בשיעור גדולות נוסעים מכוניות
לענ השרים ועדת סל אישור כאמור, סעונה, זו

כלכלה. ייני
 83 של הבנזין שיווק כליל יבוטל לזאת נוסף
אגו 95כ- יהיה אוקטן 91 הבנזין מחיר אוקטן.

 שיוכנס אוקטן 98 של הבנזין ומחיר לליטר, רות
אגורות. 102כ- יהיה לשוק

 רחמים מרדכי פרשת
בסרט תועלה

 רחמים, מרדכי הישראלי הביטחון איש של פרשתו
 מאשמת השווייצי בבית־המשפט שבוע לפני שזוכה
 אל־על מטוס על תקיפה נסיון בעת מחבל הריגת

קולנועי. בסרט תועלה בציריך,
 משא- עתה מנהלים צרפתיים מפיקים

כס להשתתפותו כקשר רחמים עם ומתן
עצמו. תפקיד את ישחק כו רט,

 לשבועון שהעניק בראיון רחמים, הצהיר בינתיים
 על עומדים הערביים ״החבלנים כי טייס, האמריקאי

הסיבה הישראליים.״ הגנבים מאשר יותר נמוכה דרגה

 בתל־ כיותר המכוקשים • המגרשים אחד
 הקרו־ כימים כעלות להחליף עומד אכיכ,

כ המצוי דונם, כן כמגרש המדוכר כים.
 המגרש ודיזנגוף. פרישמן הרחוכות קרן

 משה על־ידי שנים עשרות לפני נרכש
 כשנות להשקיע שהסכים עדן, יוצא מורי,

 פלסטיניות לירות מאות כמה השלושים
תל-אכיכ. ללכ מחוץ אדמה כחלקת

 החיים לעורק הפך דיזנגוף ורח־ב העיר כשנבנתה
 בביתו בצינעה וחי מרכושו להיפרד מורי סירב שבה,

 קרקעות מתווכי ניסו פעם מדי רוטשילד. שבשדרות
 המגרש. עבור אסטרונומיים סכומים לד והציעו לגרותו

מוג סכומים ותבע המתווכים את להרתיע ניסה מורי
 שהירבה ככל כי לראות, נדהם המופתע, מורי זמים.

הקופצים. רבו כן במחיר
 למכירת דכרים זכרון נחתם אלה כימים
 לכין מורי של הכוח מיופה כין המגרש

 שני המחיר: מגרמניה. משקיעים נציגי
שה גורד יוקם כמקום כקירוכ. ל״י מיליון

 כעל למורי, כי מסתכר חנויות. ומרכז קים
 כסף די היה לא מיליונים, השווה הרכוש

הרכוש. מיפי את לשלם מנת על

 את לבטל מציעים
הפיטורים פיצויי חול!

 הרצינות במלוא אלה בימים דנים כלכליים בחוגים
ממלכתי. פנסיה בחוק ובהמרתו הןזיצויים חוק בביטול

 מפיק העובד אין למעשה כי טוענים הביטול דורשי
 שעה לו המגיעים הפיצויים מסכומי תועלת כימעט
מש אינם המפוטרים מרבית מעבודתו. מפוטר שהוא
 בשנות מפירותיהם ליהנות על־מנת כספם את קיעים

מותרות. על אותו מוציאים אלא הזיקנה,
 הפיצויים כספי יצורפו החוק הצעת לפי

 לעת לעוכר ויישמרו התמלוגים לכספי
מהעכודה. המוחלטת פרישתו
 עכודה לעצמו ימצא לא והעוכד כמידה

 פיטוריו, מיום חודשים שישה תוך חדשה
התמ כספי עם יחד מהסכום חלק יקכל

 תקופת לאחר הם אף הנמסרים לוגים,
חודשים. שישה

פיטו גל ויפקוד במידה יעילה תהיה זו הצעת־חוק
מיתון. או כלכלי משבר בעיקבות המדינה את רים

 ראה לא האדום הצלב
המצרים השבויים את
 התראה טרם בישראל הבינלאומי הצלב־האדום נציג

 צה״ל בפשיטת שנשבו המצריים השבויים ארבעת עם
האחרון. בליל־שבת סואץ במיפרץ

 אם מלהודיע כה עד נמנעה גם ישראל
הש את לראות הצלב־האדום לנציג תתיר
שהמצ אחרי רק זאת שתעשה או בויים,

 כמצרים הצלכ-האדום לנציג יתירו רים
 לפני שנשכה אכידן, דן סגן את לראות

לפגשו. לאיש ניתן וטרם שכועיים
 לצלב־האדום להתיר תחליט שהממשלה גם ייתכן
 זו בפגישה תשתמש המצריים, השבויים את לפגוש

אבידן. עם פגישה להתיר המצרים על ללחוץ כדי

 מנכ״ל יהיה קצין
משרד-החינור

 בצה״ל ככיר כתפקיד ששימשה אישיות
 משרד־החינוך כמנכ״ל להתמנות עומדת

ה של הנוכחי המנהל כמקום והתרבות,
גימלאות. לגיל שהגיע שריד, יעקב משרד,


