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ף אש״ עם ויוכה
להו השאר, בין נועדה, הסורי בגבול המתיחות

 שלא פורד־ברז׳נייב, פיסגת ערב לאמריקאים, כיח
 להשגת הפעולה מן ברית־המועצות את להוציא ניתן

 סוריה חימוש לעשות. קיסינג׳ר שניסה כפי הסדר,
מטרה. לאותה נועד

 מא־ להמשכת לוחצת כרית־המועצות
 שכה ועידת־ז׳נכה, כמיסגרת מצי־השלום

 ייתכן שלא דכר כיו״ר־משותה, מכהנת היא
 הסכם יושג אם אש״ף. השתתפות כלי עוד

 אמריקאי לחץ צפוי ולאדיווסטוק, כפיסגת
לכר♦ שתסכים כדי ממשלת־ישראל על חזק

־ נוסף פיחות
תעמולתי דחליל

ה על ישראל״ ״כנק נגיד של דיכוריו
 הל״י, ניוד או נוסף, פיחות של אפשרות

 המטכע כעלי את לשכנע כדי כעיקר נועדו
 אותו להמיר שלא הישראליים ככנקים הזר

ללידות.
 שמא מחשש זאת, למנוע רוצים המשק קברניטי

האינפלציה. להגברת ההמוניות ההמרות יביאו

 בין פשרה יש
הממשלה

וההסתדרות
 למאבק־האיתנים מדי רבה ברצינות תתייחס אל

 תמיד, כמו יסתיים, הוא וההסתדרות. הממשלה בין
 ברורים ושעיקריה המיפלגה, בצמרת שתושג בפשרה

 כשסתום־ בעיקר משמש עצמו המאבק עתה. כבר
ביטחון.

 נוכעת שאינה כינואר, תופפת־היוקר
 כסידרה. תשולם הפיחות, מתוצאות כלל

שתכ יולי, של תוספת-היוקר על הוויכוח
הכל והמדיניות הפיחות תוצאות את לול

ה למועד סמין־ עד יידחה החדשה, כלית
ישתנו. לא מיצרכי-היסוד מחירי תשלום.

 ■פרוש ,נסביץ
המועד לפג׳
 כתל■ הטלפונים מדור של החזק האיש

 מתפקידו יפרוש כסביץ׳, אכרשה אכים,
לפנסיה. פרישתו מועד לפני שנתיים

כאח שנה 15 מזה בדואר. שנה 30 עובד בסביץ׳
 נתפס כחודש לפני בתל־אביב. הטלפונים למדור ראי
 כחשוד- ״על־חם,״ מי־צור, שלמה בסביץ׳, של גיסו

 היה מי־צור מקבלנים. לירות ברבבות שוחד בקבלת
 עקשניות שמועות בבנייה. עבודות מתן על אחראי

 במישרד־התיקשורת העבודה מן השעייה על מוסרות
 שונים. למיכרזים האחראים נוספים, מדורים ראשי של

 לפרישתו לוחץ הוא זמן מזה כי טוען, עצמו בסביץ׳
העבודה. מן

נציג ירי□
בתי־הזיקוק

 דמות של תפקידה את מגלה צי״ם של הדין־וחשבון
 בחברה בתי־הזיקוק את מייצג הוא יריב. יוסף ידועה,

יהו וכן ,25ב-״/? בתי־הזיקוק שותפים בה האירופית
איטלקית. וקבוצה צרפתי די

 18 האירופית להכרה הילווה רוזנכאום
 לאחר כמעט, כיטחונות ללא דולר מיליון

 הכסה את להלוות מירכו ישראלים שכנקים
 כ- ספקולציות עשו ככסף -מחוסר־כיטחונות.

דולר. מיליון 40 והרוויחו נפט,

יתבעו □תי־־־הזיקוק
השותפים מן הכסף

 להכרות הילווה שצור כתי־הזיקוק, כספי
 עלולים רוזנכאום, טיכור של הוואדוציות

להינצל.
האי החברה דיווחי היו אלה כספים כי מסתבר

 את הילווה צור וכי בתי־הזיקוק, שותפים בה רופית,
 בתי- הנהלת אישור ללא לרוזנבאום הרווחים עודפי

 כלל היתה לא צור למיכאל כי התגלה עתה הזיקוק.
 המשותפת, בחברה בתי־הזיקוק בשם חתימה זכות

 הכספים. את השותפים מן תובעים ובתי־ד,זיקוק
 סמך על לרוזנבאום הכספים את העבירו השותפים

צור. מיכאל של הוראה

אזרחי אירגון
*טרור-נגד־טרור״

 כשם כינדאומי, אירגון'הודי-אזדחי
 ה?ך כימים יוקם ״טרור־נגד־טרוד,״

כתל״אכיב. רוכים

 למישרד■ לפנות עומדים המארגנים
כ האירגץ את לרשום כדי הפנים
 המוצהרת המטרה עותומנית. אגודה

ה על כטרור להגים האירגץ: של
 מחוץ מיקצועית, ברמה הערכי, מרור

ישראל. דגכולית
 מכהינה מטפל חאירגץ כהקמת.
 צעיר. תל־אכיכי עורך־דין מישפטית

 שיהיו האירגון, של תוכניותיו למימץ
קהי יוזמנו העולם, כרהכי סניפים -לו

 מיליוני עשרות לתרום יהודיות לות
לירות.

 לישראל לחברה אלו בימים הודיעו בתי־הזיקוק
 כחלקם לירות מיליון 20 השנה להעביר עליהם כי

מיל 100 תעלה כולה ההרחבה בתי־הזיקוק. בהרחבת
מיל 20 הוא לישראל החברה של וחלקה לירות, יון
 בתי־ זאת ינצלו הכסף, את יעבירו לא אם לירות. יון

בהם. משותפות לישראל החברה להוצאת הזיקוק

ניצלו כיצד
ט?■3ציוור־הו ■303

 הפסיד לא כיצד תמהו בארץ רבים אנשי-עסקים
 בפרשת אחד דולר אפילו אילת־אשקלון צינור קו

 מנכ״ל בךדרור, ודב צור מיכאל רוזנבאום, רוזנבאום.
 כשנתיים. לפני עד ביותר טובים ידידים היו הקו,

 צי־מי- הנפט לצינור להקים בן־דרור החל כאשר
 יקחו כי שרצה צור, מיכאל עם הסתכסך עצמאי, כליות

צי״ם. מחברת מיכליות
 לעכוד כן־דרור דב הפסיק הסיכסון• כגדל

 של הכנק שהיה רוזנכאום של הכנק עם גם
כעת. ניצל וכך• ״צי״ם,״

היכן
צייים* ריווח■
עו השנה אוגוסט לסוה ״צי״ם״ ריווחי

 כלכליים חוגים דולר. מיליץ 40 עד לים
 ״צי״ם״ כריווחי השימוש היה מה שואלים

ני וקשתי שצור כתקופה ככלל, וככספיה

 והאם מופקדים היו היכן החכרה, את הלו
אלו. הפקדות על עמלות מישהו קיכד

וקנס מאסר
לסרסורי־נשק

היו על־ידי עתה המעובדת החדשה, הצעת־החוק
 קבלת תאסור שמגר, מאיר לממשלה המישפטי עץ

הבי למערכת וציוד תחמושת נשק, ממכירת עמלה
 שבע של המירבי העונש את זתקבע וצה״ל, טחון

קנס. לירות 10,000ו־ מאסר שנות
 העמדה קכלת תיאסר הצעת־החוק, לפי

 זאת, יתיר אם אלא לסוגיו, נשק מכירת על
 דכר — שר-הכיטחון מסויימים, כמיקרים

 ה־ להמשן• אחורית דלת לרווחה הפותח
עיסקות.

־ נמיר אורה
החינור שר סגן

 נמיר אורה דה״כ הכטיח רכין יצחק
שד-החינוך. סגן תפקיד את

מת זה, לתפקיד נמיר את למנות -שהרעיון למרות
 לראש־ המקורבים בחוגים מיספר -שבועות כבר גלגל

 מתוך עתה, רק נמיר בפני רבץ זאת העלה הממשלה,
 גגד נמיר הכריזה עליו המרד, את להחניק מגמה

המערך. סיעת של האחרונה בישיבה רבץ ממשלת
 הוא כי ציין אך למינוי, בתאריך נקב לא רבץ

 סגני מינוי וייערך המצב״ ״יתבהר כאשר ייעשה
סגן-שר־חינוו. מובטח למפד״ל גם השרים.

מזכיר מתפטר
חיפה עיריית

 המכהן רופא, משה חיפה, העיר מזכיר
להתפטר. עומד זה, כתפקיד שנה 26 ככר

סמ כל את ממנו נטל אלמוגי כי הטוען רופא,
 שאם והודיע העירייה כמנכ״ל להתמנות דרש כויותיו,

 ורופא סירב, אלמוגי יפרוש. זו, דרישתו תתמלא לא
 הכספיים בתנאים שתדון מיוחדת ועדה להקים דרש

המוקדמת. פרישתו של

דולר 600
העיר לראש

בעיק־ באר־שבע, בעיריית לפרוץ עומדת שערורייה
 600 קיבל נאווי, אליהו העיר, ראש כי גילוי בות

 בחו״ל שערך לסיור כים דמי העירייה, מקופת דולר
 למרות היהודית, המגבית הזמנת פי על שעבר, בחודש

המגבית. על־ידי כוסו שהוצאותיו
עומ זאת, גילו אשר מועצת־העיר, חברי מיספר

 הקרובה, המועצה בישיבת הפרשה את להעלות דים
 בענייני טיפל לא ונאור מאחר כי טוענים כשהם

מקו כסף לקבל צריך היה לא זה, בסיורו באר־שבע
העירייה. פת !

שד ההבקעה קרב
שרון אריק
 הפרשן של כסידרתו הכאה הכתכה

 תתפרסם עמידרור. כנימין הצכאי
הזה״. ״העולם של הכא כגיליון

 אכו־עגיי־ קרכ את תנתח הכתכה
 ששת־הימים, מידחמת כראשית לה,

 יום■ מידחמת לקראת לקחיו ואת
הכיפורים.


