מ ת113י□ ה ת ק פ ה
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ת  1ג 14ץ י ך
ב ר״ל ב רצה
ל ה ת ח ד ד עם וברעם
עוד שר שאינו מרוצה מהתיק שלו:
שר־המיסחר-והתעשייה חיים פר־־לב .בר־
לם ערד לאחרונה שיחות עם שר-העבודה,
משה כרעם ,והציע לו להתחלף בתיקים,
אולם כרעם דחה את ההצעה.
נראה כי התיק של ברעם פופולרי לאחרונה.
במגעים שהיו בין ראש־הממשלה לבין ראש־עיריית
חיפה ,יוסף אלמוגי ,בעניין כניסת זה האחרון לממ
שלה ,ניסה רבין להלביש על אלמוגי את תיק־
התיקשורת .אלמוגי היה מוכן לקבל תפקיד של שר־
בלי־תיק ,כדי שיוכל להמשיך לכהן כראש־עיריית
חיפה ,או את תיק שר־העבודה ,שבו החזיק בממשלה
הקודמת .ברעם דחה את הצעתו של אלמוגי על הסף.

מי ת ק פ ה ס פ ר ד י ת
ע ל ר בין
חוגי־העדות כמיפלגת־העכודה עומדים
לחדש את לחצם על ראש־הממשלה ,יצחק
רביד .למנות שר נוסה מקרם העדות לממ
שלה .אס לא ימנה רכין שר־תיקשורת
כעתיד הקרום ,ימוקד הלחץ על מינוי שר־
תיקשורת מקרב עדות זזמיזדח.
אולם גם בתוך מיפלגת־העבודה יש חילוקי־דעות
בעניין המועמד שלהם לשר נוסף .בעוד השר שלמה
הילל וח״ב חביב שימעוני תומכים במועמדותו של
ח״ב אלי מויאל לשר ,הרי רבים מחברי המיפלגה,
מקרב העדות ואחרים ,תומכים דווקא במועמדותו של
ח״ב משה שחל.

לפני מיספר חודשים דחה רכץ דרישה
דומה ,בטענו שאינו רוצה להרחיב עתה את
הממשלה ,טענה שכה אין הוא יבול להש
תמש עתה.

ק ר ע בין
ה שר ל מ פ כ ״ ל
קרע כמעט־גלוי פרץ לאחרונה כין שר־
המישטרה ,שלמה הילל ,לבין המפקח■
הכללי של המישטרה ,שאול רוזוליו.
הילל ורוזוליו ,הממעטים לדבר איש .עם רעהו,
מאשימים זה את זה בחוסר־נאמנות .הילל טוען כי
רוזוליו עוקף אותו ,ומדווח בנושאי ביטחון־הפנים,
שעליהם מופקדת המישטרה ,ישירות לראש־הממשלה.
ואילו רוזוליו טוען כי הילל מסר מיספר הצהרות
לעיתונות ,אשר תקעו סכין בגבה של המישטרה.

מי ד ח מ ה ח ד ש ה
סנ פ ד ״ ד
מיתקפודהנגד ,שאותה עורכים עתה אנשי סיעות
למיפנה ורפאל במפד״ל נגד הצעירים ,תקבל מימדים
של השמצות אישיות .בראש המטה ,שהוקם כדי
לאסוף חומר נגד צעירי המפד״ל ,עומד רפאל בן־
נתן ,אשר שכר בלשים פרטיים כדי למצוא ״שחיתו
יות״ של הצעירים.

בין ההאשמות שבהן יואשמו מנהיגי
הצעירים ,יהיו קנייה כלתי־כשרה של דירה
על-ידי אחד ממנהיגי הצעירים ,ניהול חב־
רת-משאיות על־ידי מנהיג צעיר אחר מ*
מישרדי הקסטל ,ושותפות בחכרת־נסיעות
של איש הצעירים.

חוגים במישרד־החוץ מתכננים עתה מיתקפה על
שר־החוץ לשעבר ,אבא אבן ,אם אבן יחזור לפעי
לות פוליטית.
לדברי חוגים אלה יש בידיהם חומר רב על חו
בות כספיים אישיים של אבן לקופות שונות במישרד־
החוץ ,שעד היום לא פרע אותם.

אין פ ל ס טיני ם
ב ט לוויזי ה
צנזורה של הרגע האחרץ הופעלה בטל
וויזיה הערכית של ישראל ,בדי לגנוז תוכ
נית שהזכירה את יצירותיהם של סופרים
פלסטיניים וביניהם רסאן כנפאני ,איש
החזית־העממית שנהרג כפעולת ביירות.
התוכנית ,שהיתר .מוקדשת לדמות האדם היש 
ראלי כפי שהוא מופיע בסיפרות הערבית ,כבר הוכ 
נה לשידור ,ואף נמסר עליה בהודעות בטלוויזיה
וברדיו .ביום השידור נמסר פתאום לאחד המשתת
פים ,הד״ר שמעון בלם ,כי היא נפסלה על-ידי ההנ
הלה בגלל ההתייחסות האובייקטיבית לנושא הפלס
טיני.

מו כ ״ די ס מקפיא■□
פ עו לו ת
מנהלי חברות ממשלתיות מקפיאים כל פעולה
בהיקף גדול לפני שיקבלו אישורים מכל הדרגים ,כולל
אישור הממשלה .המנכ״לים נבהלו מגל ההאשמות נגד
מנהלי־חברות ,שעלה לאחרונה ,מבקשים לשמור על
עצמם מכל מישמר .הדבר הביא להקפאה כמעט־מוח־
לטת של פעולות חברות ממשלתיות ,בגלל דרישת
מנהליהן לקבל אישור ממשלתי לכל צעד שלהם.

כמה מנהלים שוקלים התפטרות כגלל
סירובם להימצא כד העת תחת אימת ה
גיליוטינה.

מ ס קנו ת ש מ ג ר

ישראל״ ,משה זנכר .הדכר מוסבר בכד
ששר-האוצר מעדיף נגיד חלש ,שאינו יבול
להתנגד למעשי האוצר ,כגלל הסתבכותו כ
פרשיות השונות.
חוגים כלכליים מצביעים על כך שזנבר אינו מת
נגד לתקציב האינפלציוני של האוצר בעוד שקודמו,
דויד הורוביץ ,היה מגיים מערכה ציבורית בכל עת
שהאוצר נקט מדיניות אינפלציונית מדי.

גזר־־דין בן־ציון
 ה חו ד שגזר־הדין ליהושע בן־ציון ,מנהלו הכללי לשעבר
של בנק ארץ־ישראל—בריטניה ,נקבע ל־ 17בחודש
זה .מועד גזר־הדין נידחה עד כה בגלל מחלתו יצל

בו*כדיציון מאושפז כבית-החולים ״אסף
הרופא״ וסובל מהתקפות-חום נישנות חס־
רות-הסבר .סניגורו ,אליהו מירץ ,בסר הש־

*ויגיד ארצי
של מע!!י-עיסוי
כעלי מכוני־העיפוי עומדים להקים
איגוד מיקצועי.
עוטה הפלילי .המגמה היא ,לכנות ימע-
גל הגנתי-מישפטי משוריין .סביב
פעילות מבוני-העיסוי ,כדי למנוע כד
אפשרות מהמישטרה לעצור זלחגיא
את אנשי העיסוי לכתי-המישפט בעוון
עכירות על מוסר.
 14מכונים בבד מוכנים לשלם סכום
של  1,000ל״י לחודש ,כל אהד ,ליועץ
המישפטי של האיגוד ,בדי שייכנס
מיי־ לתפקידו.

£

לים את בתב-העירעור ,שאותו הוא מתבו
נן להגיש על פסק־הדין לבית־המישפט
העליון.

תו ר ימים ס פו רי ם
מסקנות ועדת־הבדיקה ,בראשות היועץ־המישפטי
לממשלה מאיר שמגר ,על התנהגות בנק ישראל
בקשר לתפיסת בנק ארץ־ישראל—בריטניה ,תתפר
סמנה בימים הקרובים.

עיקרי המסקנות בבר נכתכו ,ועתה הן
עוברות שיפוץ ואישור על־ידי שני חברי־
הוועדה האחרים ,צבי זוסמן ,מ״בנק-יש-
דאל״ וחיים שטפל ממישרד-האוצר.

רבינובי ץ תו מ ר ב ו נ ב ר
שר־האוצר יהושע רכינוכיץ הבהיר ל 
מקורביו את תמיכתו המלאה כנגיד ״כנה

ס פי ר נ ג ד

צ מר ת נ שבע
ל ה ר שי ע א ת יורם
רב־פקד אברהם צמרת ,הממונה על חקירת רצח
החיילת רחל הלר ,איים בתחילת השבוע להתפטר
מהמישטרה ,אם לא תיענה תביעתו מפרקליטות מחוז
חיפה להגיש כתב-אישום נגד החשוד ברצח ,יורם
ביכונסקי ,על־פי חומר־הראיות הדל שהוא העביר
לפרקליטות.
בעוד פרקליטות מחוז חיפה התנגדה תחילה להגשת
כתב־אישום ,היא נכנעה ללחצו של צמרת והסכימה
להגיש כתב־אישום ולהמשיך להחזיק את ביכונסקי
במעצר .אולם פרקליט המדינה ,גבריאל בך ,החליט
אישית נגד הגשת כתב־האישום בשלב זה.

ביום בו שוחרר כיבונסקי נשבע צמרת:
״אני עוד אבנים את יורם למאסר-עולם,״
וביקש ממפקדיו לשחררו מכל תפקיד אחר
בדי שיובל לעסוק רק כרצח של רחל הלר.

נשים נוצריות
פעולות-ההתרמה של פינחס ספיר
בקרב עשירי יהדות גרמניה נפסקו
למעשה.
התקלה אירעה באשר השמיע ספיר,
בפגישת-התרמה ,כנוכחות חוג רחב,
התקפה חריפה על אחד מגדולי ה 
עשירים ,על שנשא אשה גרמניה.
ספיר ייסר אותו על מעשה זה ,בבי
טויים מעליבים ,ודרש ממנו לערוד
מייד צוואה חדשה המורישה את ההון
שלו למדינת-ישראל ,ולא לאשתו.
בדי לחפות על הרושם הקשה ,הוז
מנו כעלי־ההון במישלחת-סקר ליש
ראל.

לו ק חי ם מגו רי ם
מ ח ״ לו ת
חיילות צה״ל ,המשרתות הרחק ממקום
מגוריהן ואשר צה״ל מימן את שבירת ה
חדר או הדירה שבהם התגוררו ,קיבלו ב
ימים האחרונים הודעה בי המימון של צה״ל
יופסק.
יחידות רבות בצה״ל אינן מסוגלות להעמיד לרשות
החיילות מגורים ,וצה״ל היה מאשר לחיילות אלו
סכום חודשי קבוע לשם שכירת חדר או דירה צנו
עה ,משותפת לכמה מהן.
בהוראה חדשה שיצאה ,חוייבו היחידות לדאוג
בעצמן למגורי החיילות ,ויחידות רבות ישכנו את
החיילות הללו על מיטות מתקפלות במישרדיהן־שלהז.

