
 ■המור ,,..הצופה
עון שבו ל

 כנראה עומד הצופה, המפד״ל של היומי הביטאון
מגירה. בפני

שוק קוראים. ומיעוט מימון קשיי כגדל
 הא&שרות את המפד״ל ראשי עתה לים

 לאור להוציאו ולהמשיך העיתון את לסגור
כשכועון.

ץ שרד־החו ־ מי
ת רו חי ת ב רו ד ת ס ה  ב

ד עו שוים 5 ב
 את סוף־סוף להגשים ההחלטה בהסתדרות מתגבשת

 הבהירות ובין לכנסת הבחירות בין להפריד ההצעה
'להסתדרות.
 הפעם תהיה זו שמסיבה לוודאי קרוב

ההסתד למוסדות שנים חמש של קדנציה
תי כהסתדרות הבאות שהבחירות בך רות,

 לכנסת. הבחירות אחרי אחת שנה ערכנה
 למועד נדחתה כך עד הרשמית ההחלטה

יותר. מאוחר

בחוץ
הת מישרד־החוץ שד ההסברה אנשי

 הסברה שבנסי העובדה על השבוע מרמרו
לאח נערכו ישראל של מדיניות־החוץ על

 שיתוף ללא הסברה מרכז־ה ביוזמת רונה
מישרד־החוץ. אנשי

 בכנס לשתף מרכז־ההסברה אנשי דאגו זאת לעומת
 בכנס ואילו רבין, יצחק ח״ב את בירושלים ׳שנערך
 יגאל שר־ח׳חינוך דווקא הופיע בתל-אביב ׳שנערך

׳אלון.

ת דו תנג ה ת״ ״ בי אסי פ

 מי שפייזר, לאליהו הולמת מישרה למצוא עבודה,
רבינוביץ׳. יהושע של מסגניו אחד 'שהיה

 לשפייזר להבטיח מאמצים יעשו כי נראה
״עמידר״. חכרת הנהלת את

״מוחארם״
ד ר ש טי ה ב ד בו ע ה

 מטעם שהוענקו הכספיים, התנאים על הגילויים
עור גור־אל, אריאל המי׳שר׳ד, למנכ״׳ל מישרד־העבודה

המישרד. עובדי בקרב סערה רו
 קיבל בחיפה, ומיגרש דירה שבבעלותו גור-׳אל,

 אלף 105 של במחיר דירה בירושלים רמות בשכונת
 משכנתא עם ל״י), מיליון רבע הוא כיום ל״י(ששוויו*.

 ל״י, אלף 15 של תקציבית הלוואה ל״י, אלף 35 .של
ל תהפוך אשר ל״י, אלף 7,5 של עומדת ׳והלוואה

שנים. עשר כעבור מענק
ו הדירה להעברת הטכניים הסידורים

 ביותר, מהיר כקצב נעשו ההטבות לקבלת
כתפ ימשיך לא שהמנב״ל האפשרות עקב
כמישדד־העכודה. השרים חילופי עם קידו

ה ״ ס עו ח־ כ רי 3 ב  יחו3
ה של ח מ דיניץ ש

מיניסטריון
ס לי ״ ח ם? ל חררי שו מ

 לראש- להציע עומד אלמוגי יוסף שר־העבודה
משוחר לחיילים מייוחד מיניסטריון להקים הממשלה

 החיילים בבעיות הטיפול כל את בתוכו שירכז רים,
ה העבודה, הביטחון, למישרדי הנוגעות המשוחררים,

והשיכון. אוצר
 שוחח עיסו דיין, משה שר־הביטחון,

 ועומד להצעה, מתנגד זה, כנושא אלמוגי
 םגן*שר ימונה כי לראש־הממשלה להציע
 אשר אדה, לבעיות במישרד־הכיטחון מייוחד

 רוצה אותן הפונקציות כל את כידו ירכז
לשר. להעניק אלמוגי

ע צבו■ ר  ק
ר ע□ פו א ג סיו

 עומדים סינגאפור עם מדינת־ישראל של יחסיה
 שנערכו עיסקות, כמה גורלית. תפנית בפני כנראה

 אימנה שישראל זו, אסייאתית מדינה עם לאחרונה
להתבטל. עומדות צבאה, את

 לסינגפור שנשלח כביר, ממשלתי פקיד
 אחר, פקיד להחליף על־מנת רשמי כתפקיד

 קצרה שהייה לאחר המדינה את לעזוב עומד
כיותר.

ח83 ק3מא ר מ  ג
הפדסט־נ־רו

 חילוקי- בגלל נדחתה הפלסטינית הלאומית האסיפה
 על אירגון־השיחרור-הפלסטיני, צמרת בתוך הדיעות

הבאים: הקווים פי
 להקמת מוכנים אבו־עיאד, וסגנו, עראפאת •
 עם הסדר תוך וברצועת־עזה, בגדה פלסטינית מדינה

ישראל.
 לא אך רשמית, לכך מתנגד חבש ,ג^רג •

 מהחזית חוותמה, עמדת גם זוהי קיצונית. בצורה
העממית־הדמוקרטית.

 על-ידי הממונים יותר, קיצוניים יסודות •
 על־ידי נתמכים והם פעילה, בצודה מתנגדים קזאפי,

החוש בלבנון, במתנות־הפליטים המקומיים המנהיגים
 יוכלו לא פלסטיני־ישראלי הסדר של שבמיקרה שים

לארץ. לחזור הפליטים
 תומך אירגון־השיחרור מצמרת חלק •

 על להיבנות לו יעזור שזה תיקווה מתוך הקיצוני, בקו
ואנשיו. עראפאת חשבון

ח רי י א סנ ־ ל 3י3ח
מח מנהלי מצד פאסיבית״ ״׳התנגדות של תופעות

 החדשים הממונים כלפי תליאביב בעיריית לקות
 הנהלת של לשליטתה הראשונים בימים התגלו עליהם,

 שלמה העיר ראש של בראשותו החדשה העיר
להט. ״),(״צ׳יץ

 שהם בעירייה, המחלקות ממנהלי במה
מבי שנים, במשך העבודה מפלגת מנאמני

ש המהפכה על מחאתם את זו כצורה עים
 בכר למשל, כך העיר. בראשות התחוללה

 חיים עורך־הדין כין ראשון סיבסוך פרץ
ה ממנהלי אחד לבין הליכוד, איש ליפקין,

העבודה. מפלגת כאיש הידוע מחלקות
 שיפרוש בעירייה הבכירים הפקידים מבין הראשון

 (מיל.) אל״מ העיר, מהנדס יהיה השלטון, חילופי אחרי
 צה׳׳ל של הראשון הרמטכ״ל של בנו דורי, ירחמיאל

פוליטי. רקע כל אין לפרישתו דורי. יעקב

 סודיים מגעים
טין ס פל אל־ ר ש י

 העולם רחבי כבל נערכות זמן־מה מזה
 פלסטיניים פוליטיים נציגים כין פגישות

ישראליים. חצי־רשמיים נציגים וכין
 כל עם כימעט להיפגש עתה מופנים הפלסטינים

 המשתתפים מפ״ם. אנשי על חרם מקיימים אך ישראלי,
המר ״הקו תומכי תמיד הם הפלסטיני בצד בפגישות

עראפאת. של כזי״

 תקציב אישר הישראלי מישרד־החוץ
 של כביתו כריכת-שחייה לבניית מיוחד
 שימחה1 כארצות־הברית ישראל שגריר
בוושינגטון. דיניץ,

 ביקש הבריכה, ׳לבניית הבקשה את שהגיש דיניץ,
 סטריאופונית מערכת ביתו חדרי בכל להתקין גם

כנף. פסנתר והזמין

ת איו ק מרי א יציפו ה
ת ת שוק א המכוניו
 להיות עומד בישראל המשומשות המכוניות שוק

 עם גדולות, אמריקאיות מכוניות של בשפע מוצף
 שברשות האמריקאיות המכוניות של החלפתן תחילת
יותר. וקטנות חסכוניות במכוניות צה״ל קציני

ב ניכרת לירידה בנראה, יגרום, הדבר
 המשומשות, האמריקאיות המכוניות מחירי
 מחיר העלאת כעקבות הכי בלאו כבר שירדו
הדלק.

 של ההחלפה במחיר כי הוכיחו שנעשו חישובים
 ניתן יותר, חסכוניות למכוניות * הגדולות המכוניות

 סוגי שני בין הדלק בצריכת ההפרש את לכסות היד.
הגדולות. במכוניות שנות־נסיעה 50כ־ למשך המכוניות

ת3ח ק רו ל ד  ה
ק קו9יס ל ד

ם3א ה  אגמון ר
גר8או3 ■משיר

 אמור שהיה אגמון, אברהם מישרד־האוצר מנכ״ל
 החברה כמנהל ולהתמנות המדינה משירות לפרוש

 בשירות כנראה יישאר ב/ לישראל החברה החדשה
המדינה.

 גם האוצר מנכ״ל להיות ימשיך הוא
החדשה. הממשלה הרכבת אחרי

הו ר אלי ״ז פ  ש
ת ל ה הנ ..עמידר״? ל

 תל־אביב, לעיריית בבחירות המערך כישלון עם
 מציאת סביב חמורות, פרסונאליות בעיות כמה נוצרו

 הנהלת־העיר מאנשי לכמה ומקורות־פרנסה תפקידים
ב־ המפא״יי הגוש עתה מנסה למשל, כך, לשעבר.

שאיוח מט
 תוכנית- עיבדו וסונול, דלק פז, שיווק־הד׳לק, חברות 1

 תחנות־ שבעלי למקרה לצרכנים, דלק לאספקת חירום
שלהם. הדלק תחנות את שוב להשבית יחליטו הדלק

 השביתה כימי יוצאו זו תוכנית על-פי
ל להכרות, שייכות שרוכן דלק, ׳מיכליות

 לנהגים דלק בצמתים יספקו הארץ, כבישי
המיכליות. מתוך

שנה עורך של המי
-------------------------------ג
שינגטון יידבדיי^ לוו
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