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סמנכ״ל מישרד־החוץ .הוא יגויים כנראה מחדש ל
שירות המדינה ,כדי לקבל על עצמו את ריכוז ההס
ברה הישראלית בארצות־הברית ,תפקיד שבו רצה
אלוף )מיל (.חיים הרצוג.
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ל ח זו ר ל מ מ ש ל ה
לא מן הנמנע כי ראש עיריית חיפה,
יוסף אלמוני ,יצורף לממשלתו של יצחק
רכין.
אלמוגי עצמו חותר בכיוון זח ,אחרי שנוכח ל 
דעת כי תוכניות העשייה שלו בחיפה ,אותן תיכנן
עם כניסתו לתפקיד ,אינן יכולות לצאת אל הפועל
בשל המצב הכלכלי החמור .בשיחות פרטיות הביע
מי שהיה פעם ראש פלוגות־האגרוף של חיפה את
אכזבתו מהתפרצויותיהם של אנשי אגרוף מתפרעים
כלפיו.
גם אנשי הגוש התל־אביבי רוצים לקרב מחדש
את אלמוגי לקו הגוש ,והם עשויים ללחוץ על רבין
לצרפו לממשלה .על רקע זה יש לראות את הפגישה
שנקבעה בין רביו לאלמוגי .אלמוגי עשוי לקבל את
התיק הפנוי בממשלה — תיק התיקשורת.
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בהנהלת כתי-הזיקוק של חיפה ואש
דוד שוררת אופטימיות כיחס לגורל כספי
המיפעל שהופקדו על־ידי מיכאל צור כחב
רות הוואדוציות של טיבור רוזנבאום.
מישפטני החברה הגיעו למסקנה כי מעמדם של
כספי בתי־הזיקוק שונה מכספי החברה לישראל ו
צים ,שכן לגביהם פעל מיכאל צור מבלי שתהיה
לו סמכות חוקית להעברת הכסף .מאחר שכספי בתי-
הזיקוק הועברו לחברות של רוזנבאום באמצעות גו 
רם שלישי ,מקווים בהנהלת בתי־זזזיקוק שניתן יהיה
לתבוע את הכסף חזרה מאותם גורמים.
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ה הסבר ה בארה״ב
מנב״ל חברת הנפט ״פז״ ,משה ביתן,
עשוי להתמנות כנציב ההסברה של ממ
שלת ישראל כוושינגטץ.
ביתן ,חבר קיבוץ כפר-רופין לשעבר ומי שהיה
הנציג המדיני הראשון של ההסתדרות בארצות־ה-
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מיכאל צור לא נחקר עדיין במבו־
 ,נת־אמת ,אך חוקריו הגיעו אליה.
סגן־ניצב בנימין זיגל ,ראש המדור ל■
חקירות-הונאה כמטה הארצי ,ורב־
פקד גורמן פייט ,ועוד שני אנשי־מיש־
טרה ,נחקרו כשבוע שעבר כמכונת
האמת ,דבר שאין לו תקדים.
הקצין הכביר וחבריו עוסקים בח 
קירות הכלכליות הקשורות כפרשת
•■״החכרה לישראל״ ופרשות אחרות.
הם הועמדו כבדיקת הפוליגרף ,בפקו
דת המפכ״ל ,כדי לגלות מי הדליף ל
עיתונות את הידיעה על תשלום 404
? אלף דולר למי שתיווך בין משקיעי!
•׳.גרודים  .לבין ״ההכרה לישראל.״'

חוץ החלה להתעניין כו ,וצפויים הדים ל־
מימצאיו וגילוייו גם כהו ״ל.
בינתיים הוסיף נאדל ניספח חדש לדו״ח שלו,
שהוגש למזכ״ל ההסתדרות ירוחם משל .בין השאר
מגלה הניספח כי שילטונות מם־ההכנסה העריכו,
בשנת המם  ,1971/72את הכנסותיהם הממוצעות של
העצמאיים בענפים שונים כדלקמן :חקלאיים עצמ
איים על־פי הכנסה ממוצעת של  330ל״י לחודש;
חרשתנים עצמאיים לפי  820ל״י לחודש; תעשייני-
הלבשה לפי  670ל״י לחודש :בעלי-משאיות לפי

למי שהיה דובר מישרד־החוץ בתקופתו של אבא
אבן ,גדעון שגיא ,שהוחלף בראשית החודש על־ידי
שר־החוץ יגאל אלון )שמינה במקומו את בנימין נבון
כדובר המישרד( ,הוצע לכהן בתפקיד שגריר ישראל
בג׳מאייקה.

עדיין לא כרור אם שגיא יסכים לקכל
את התפקיד ,שכן הוא רואה כמינוי זה
הורדה כמעמד ובדרגה.

דו ב ר פ ש ר ד־ ה ב ^ ט חון
ב שי רו ת ד״ן
דוכר מישדד־הכיטחון ,נפתלי לכיא ,ש
אותו ירש שר-הכיטחון שימעון פרס מ
קודמו לתפקיד ,ממשיך לטפל גם בענייניו
הציבוריים של שר־הכיטהון לשעבר ,משה
דיין.
כך ,למשל ,נכח לביא באוניברסיטת בר־אילן בעת
שדיין עמד לשאת שם את הרצאתו ,שנמנעה בשל
הפגנת ההורים השכולים .ביוזמתו הודלפו לעיתו
נים ידיעות כאילו עובדת מישרד־העבודה ,נתיבה
בן־יהודה ,שבאה להזדהות עם הפגנת הורים השכו
לים ,נמנתה עם מארגני ההפגנה.

בינתיים העניש דיין עצמו את ״ידי
עות אחרונות״ ,שפירסם דיווח מלא על מה
שאירע כהפגנה .דיין מסר את תמליל ה
הרצאה ,שעמד לשאת ,לפירסום לעיתון ה
מתחרה ,״מעריב״ ,שדיווחו על ההפגנה
היה צנוע ומאופק.
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ו הב עיי ה ה פ ל ס טיני ת
צמרת העיתונות בצרפת טוענת כי ה
נשיא ז׳יסקאר־ד׳אפטאן מושפע כצורה
מוחלטת בשאלות המיזרח התיכון מידידה
אינטימית ,עימה הוא שוהה באשר הוא
נעלם כלילות מארמון האליזה.
הידידה היא צלמת־עיתונות צעירה ,שמאלנית ב
יותר בדיעותיה ואוהדת הפלסטינים .היא התפרסמה
בעולם לפני כמה חודשים ,כאשר נפלה בשבי הוויאט־
קונג יחד עם עיתונאי של ניוזוויק.
ז׳יסקאר בילה עימד■ גם את ליל מניין הקולות,
ולדברי העיתונות הוא קשור אליה ביותר.

מזניחי ם א ת ג ר מני ה
בעוד גרמניה המערבית הופכת להיות המעצמה
הכלכלית והפוליטית הראשונה באירופה ,ממשיך
מישרד־החוץ הישראלי לחשוב כי צרפת חשובה יו
תר .הדבר מתבטא במישלחת ישראלית ענקית בצר 
פת ,שנשארה ללא שינוי מאז ימי ברית ישראל־צרפת
לפני מילחמת ששת־הימים .מאות ישראלים שוהים
בצרפת בתפקידים שונים ,רובם חסרי כל מעש ותע
סוקה.
לעומת זאת מונה הנציגות הישראלית כולה )כולל
מישלחת הביטחון( בגרמניה המערבית כ־ 30איש,
מיספר זעום ביותר לעומת הנחוץ .עמדה דומה מת
בטאת גם ביחס העיתונות.

דו״ח ג א ד ל יופץ
בין ועדי ה עו ב די ם
הדו״ח של העיתונאי כרוך נאדל על
עיוותי מס־ההכנסה כישראל ,יופץ בימים
הקרובים כמאות עותקים כין ועדי־העוב־
דים הגדולים כמדינה ,בדי שהעובדים ה
שכירים יפעילו לחצים ,במגמה להקטין את
שיעורי־המס על השכירים ולהגביר את
גכיית־המם מהעצמאיים .גם ועדת-הבלבלה
של הכנסת עומדת ,ככל הנראה ,לדון כ-
דו״ח כימים הקרובים ,אחרי שעיתונות־ה־

 730ל״י בחודש בממוצע ,וסיטונאים לפי  1060ל״י
לחודש בממוצע.
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הידיעה שפורסמה השבוע באחד מעיתוני־הערב,
כאילו הועמד אברשה אהרונסון לדין באשמת הצעת־
שוחד לחבר מועצת עיריית בודים ,משה עוזר ,כדי
שיעבור מסיעת הליכוד לסיעת המערך ,היתד .מוק
דמת.

כעת שפורסמה הידיעה לא רק שאה*
רונסון טרם הועמד לדין ,אלא אפילו טרם
קיבל לידיו את כתכ-האישום ,שהגישה נג
דו פרקליטות המחוז ככית־המישפט.

ב עיו ת ל*וסןי ה ר מ לין
ועדת־הבספים של הכנסת סירבה לא
שר את הצעת האוצר להגדיל את הון חכ
רת ״מקורות כינוי ופיתוח׳׳ ,שמנהלה הוא
מפקד הש״ב לשעבר ,יוסף הרמלין.
מקורות בינוי ופיתוח היא חברה בת של מקורות.
מקורות שייכת בחלקים שווים לממשלת ישראל ,ל
סוכנות היהודית ולהסתדרות העובדים .עתה מציע
האוצר להעביר סכום ניכר למקורות בינוי ופיתוח
כהגדלת הון ,דרך חברודהאם מקורות.
חברי ועדת־הכספים טוענים ,כי הגדלת הון מקו
רות בינוי באמצעות חברת־האם תשמור על היחס
הקיים של השליטה בחברה בין שלושת הבעלים,
בעוד שרק ממשלת ישראל מגדילה עכשיו את ההון.
יוצא כי הממשלה תשקיע כ־>< 907מהון מקורות בינוי
ופיתוח ,ותחזיק רק בשליש זכויות־ההצבעה .חברי
וועדת הכספים מציעים שהממשלה תגדיל את הון
החברה ישירות ,ולא דרך חברת־האם ,וכך תקבל
זכויות-שליטה בהתאם להון שהיא משקיעה.

ת פ ק י ד ח ד ש לי ה ב
דוברו שד ראש-עיריית ירושלים ,יונה
יהב ,מי שהיה מועמדו של ראש עיריית■
חיפה יוסף אלמוגי לניהול חכרת־הפירסום
העירונית שאותה רצה אלמוגי להקים ב
חיפה ,עומד לקבל תפקיד אחד בחיפה.
בעיקבות איומים ,הן מצד אנשי קואליציה והן
מצד אנשי האופוזיציה בחיפה ,כי יחוללו שערורייה
אם אומנם יקים אלמוגי את חברת הפירסום שלו,
נשאר בזמנו יהב בירושלים .בינתיים הציע לו אלמו
גי להיות מנהלה של אפתח ,אגודת פיתוח תיירות
חיפה ,אשר רוב המניות שלה הן בידי העירייה.
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