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ע ר ט ? ל ח  מו
ג בין ר ו ל ב א מ ד ל

 שר־ לבין בורג יוסף הד״ר הפנים שר בין המשבר
 הקרובים בימים יהפוך רפאל יצחק הד״ר. הדתות
מוחלט. לקרע

 סיעת בין לקואליציה הניראה, כפי יביא, זה קרע
 שבראשם הצעירים לבין בורג, עומד שבראשה למיפנה,
בן־מאיר. יהודה וד״ר המר זבולון הח״כים עומדים

 שראש-המבד העוכדה מרגיזה בורג את
 דעתו את כיותר מערין־ רביו, יצחק שלה,

 אד בולט כזילזול מתייחס בעודו רפאל, שד
עצמו. כורג

ר צ או ה די־ לןי ו כ ד ג תנ  ה
ם קי סי ע מ ה ־ ס מ ל

האו של הכבירה הפקידות בל במעט
 יהושע ששר־האוצר, להחלטה התנגדה צר

 מס־ להטלת בממשלה, העכיר רכינוכיץ,
אחוז. 7.5 של כשיעור מעסיקים
 רבינוביץ. של כולו היה זה מס להטלת הרעיון

 אלה צפו מישרדו, אנשי בפני אותו העלה כאשר
פסי מבחינה כי טענו הזועמות, התגובות את מראש

 הרות־ תגובות־שרשרת לעורר הטלתו עלולה כולוגית
במשק. אסון

 רבי- ויתר לא הכללית־כמעט, ההתנגדות למרות
 עתה, המס. הטלת על בתוקף עמד רעיונו, על נוביץ
 רבי- ייאלץ האוצר, פקידי תחזיות התממשות לאור
להבא. בעצותיהם יותר להתחשב נוביץ

ת ת צפויו שיו ר  פ

ת ו י ל כ ל ת כ שו ד ח
 מחלקת־החקירות של הכלכלי המדור

ב עתה עוסק המישטרה של כמטה־הארצי
חדשות. חמורות כלכליות פרשיות חקירת

 הכלכלי, המדור של אלה חקירות עם בד־בבד
 באנשי־מיקצוע, שלו העובדים צוות לאחרונה תוגבר

 להיות עומדים זה במדור בכירים קצינים מיספר ואף
האח בפרשיות הישגיהם על כפרם בדרגה, מועלים
רונות.

ר רוננן ח ב יי
ר י כ ז מ ת ב ר מ ש מי ה

 מזכיר לתפקיד רענן נתן שד בחירתו
 מיפלגת־העבודה, של הצעירה המישמרת
מובטחת.
 הגיש החודש, בסוף שתיערכנה הבחירות, לקראת

 יחיאל של במקומו לתפקיד, מועמדותו את רענן רק
 — לאחרונה הוזכרו ששמותיהם המועמדים, שאר לקט.
 שהיה ומי גוטמן, יחיאל שר־המישפטים של עוזרו
 השוהה קורן, דני הסטודנטים, התאחדות מראשי אחד
להתמודדות. שמותיהם את הגישו לא — בלונדון עתה

ת עובד* רו קי ח  ה

ם עי ב ץ תו מרי ת
מבק המכס של מחדקת־החקירות עובדי

ה איתור מיכצעי עד מיוחד תמריץ שים
מנהלים. שהם עבריינים

 מיבצע של בעיצומו הם עתה כי טוענים העובדים
 הם הפיחות. אחרי לא־מוצהר מלאי בעלי לגילוי

 אינם העלמות, לאתר כדי הלילה שעות בכל עובדים
מש שהם הקשה למאמץ כספית תמורה כל מקבלים

בעבודה. קיעים

״ !ושירות■ ה ס ד הנ
ם מי שי א ת מ קו א ס ר

 תובעת כישראל״ הנדסה ״שרותי חכרת ־־
חש על דולר, מיליון 6 באיראן מ״רסקו״

שם. ״רסקו״ של הבנייה עבודת תיבנון בון
 חוזה את שנים שלוש לפני קיבלו הנדסה שירותי

ב רסקו שותפות של הבנייה עבודות של התיכנון
דולר. מיליון 2.5 של סכום תמורת איראן,

 הסכום כי הנדסה שירותי נוכחו חודשים כמה לפני
 כי גילו הם ההוצאות. את אופן בשום מכסה אינו

מיל 9כ־ התיכנון עבור האיראנים מן קיבלה רסקו
 הם עתה דולר. מיליון 2.5 רק להם נותנת דולר, יון

בהונאה. רסקו את מאשימים מיליון/ 6 עוד תובעים
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ק גונב■ ל ד

כיקש תר־אכיב עיריית קצין־הכימחון־שד
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ל ח נ ת - מ
ת אלד 300 לירו

 כימים שהופיע המדינה, תקציב
הש* האהרדנות כשנים בי מגלה אלה,

 לירות ורבע כמיליארד המדינה קיעה ,
 מצויים כיום: כשטחים. בהתנחלויות:

 מתנחל שכל כך מתנהלים, 4200 שם
דיו-ות, אלך 300 למדינה עלה :•
גם שכן כפול, הסכום למעשה, י:

כמיל הוציאה היהודית הסוכנות
בשטהים. להתנחלויות דירות יארד

העוב אחר לעקוב כעיר ממישרד־חקירות
 של גדולות כמויות כגניבת החשודים דים

דלק.
 המשתמשים עובדים, שעשרות אחרי התעורר החשד

 ממלאים היו בעירייה, עבודתם במיסגרת בריכבם
 המוסד. חשבון על שלהם הדלק מיכלי את מדי־יום

שעוב שעבר בחודש גילה העירייה של קצין־הביטחון
 שמילאו הדלק את בערב מהמיכל מוציאים אלה דים

לי אלפי במאות הדלק גניבת את אומדים בבוקר.
לפחות. רות,

 פי- למצוא כדי ל״י 10,000 ביקש שהבלש אחרי
 לה שאין העירייה הודיעה לגניבות, קץ שישים תרון

זו. לפעולה תקציב

ח ר א חד מ מיו

ה א ל רבין ל
 להטיל החליט כירושלים ״הילטוך מלון

תפ המלון של ההנהלה מאנשי אחד על
 ראש-המכד לאשת רישמי מלווה שד קיד

רבץ. לאה שדה,
 להזמין האחרונים בשבועות נוהגת רבין לאה

 אל בעלה ושל שלה ידידים ביומו יום מדי כמעט
 המלון. במיסעדת ותה קפה עימם ושותה החדש, המלון

להנ ראש־הממשלה מזכירת מודיעה כשהיתה כה, עד
ואור רבין לאה של הצפוי ביקורה על המלון הלת

 ללוות דימופולוס ארי המלון מנהל מתפנה היה חותיה,
 הטיל והלכו, תכפו אלה כשביקורים אולם אותם.

אחר. עובד על התפקיד את דימופולום

ם ד.״ל צ ח״ל■ לי כ או
ב ד ק ״ ת ח ה מ טוי רו מ

שי לאחרונה נוספו צה״ל חיילי של לסל־המזונות
 בפיל־ הוא המדובר רומניה. מתוצרת ירקות מורי
 מסוג בירקות וכן באורז, ממולאים ועגבניות פלים
החיילים. תפריט את המגוונים אחר,

 שימורים של גדולה כמות נקנתה מה זמן לפני
 משך לגבי מידע כל שאין מכיוון רומניה. מתוצרת
 לאחרונה הוחלט ברומניה, המשומר המזון כשירות

לחיילים. ולהנפיקו עוד לשמרו לא

ה אונ ח ת ק ל ח מ ־ ש א ר ל
ה ר ו ב ח ת א ה ״ ת ע ב

 והאחראי תל-אביב ראש־עיריית סגן שיפמן, דויד
 ללמוד השבוע היה יכול העירונית, למחלקת־התחבורה

ביותר. הישירה בצורה בעיר התחבורה מצוקת על
 שאירעה בהתנגשות מעורב היה הואי

 כאשר תל-אכיב, כמרכז כדוך כרחוב השבוע
אח כמכונית קשה כצורה פגעה מכוניתו

ככביש. התנועה צפיפות בשל רת,

ח ניסיון י ד ה ל
ת ה3■ א

 ח״ב של הדחתו למען מערבה מתפתחת
 שמד רשות כמנהל מתפקידו יפה אברהם

רות־הטכע.
 מנהל אותה הטבע, להגנת החברה החלו לאחרונה

 פקידים בקרב לפעול הציידים, ואגודת אלון, עזריה
הדח למען והחקלאות ראש־הממשלה במישרדי בכירים

 הטבע שמורות רשות כי בטענה מתפקידו, יפה של תו
ב קיוסקים לפתיחת הדואגת ל״רשות להיות הפכה

 ״יפה וכי עצמם,״ האתרים על לשמור במקום אתרים,
 כחבר- נבחר מאז ברשות עבודתו את ומזניח מזלזל

כנסת.״

ת דו ג נ ת ר ה ק ס נ י פ ל
החד עובדי ועד של התנגדות צפוייה

לתפ פינסקר חגי של למינויו ברדיו שות
מנהל־הרדיו. קיד

 כהלכה תפקידו את מילא לא פינסקר כי טוען הוועד
 ומיעט בלונדון, השידור רשות שליח שהיה בעת

 כי בטענו לרדיו, והן לטלוויזיה הן כתבות לשלוח
בלימודים. מדי עסוק הוא

 ומנכ״ל מלונדון פינסקר את להחזיר דרש הוועד
 להחזירו, אומנם החליט ליבני, יצחק השידור, רשות

 לפינסקר, תפקיד למצוא קשה שיהיה שידע כיוון אך
 למנהל למנותו החליט לו, העובדים התנגדות בגלל

 אשתו זמורה, למיכל הובטח התפקיד כי אף הרדיו,
כהן. חיים העליון השופט של

ד !!עלית״ רי תו
ת ת א צו ל חו ה

בי כ מ ב מ י ב א ־ ל ת
 לא עלול ״עלית״ השוקולד מיפעל

 קבוצת-הכדור- עם החוזה את לחדש
 לפירסומת תל־אכיב ״מבכי״ של סל

 הקבוצה. כדורסלני גופיות על חיה
לקבו הקונצרן שילם האחרונה כשנה

 הסכמתה תמורת ל״י אלך 200ב- צה
 חולצות על ״עלית״ השם את לרקום

 גם הלכו ״עלית״ כעיקכות שחקניה.
חסו את שפרשו אחרים, מיפעלים

כלי אחרות קכוצות-כדורסל על תם
 ״עלית״ בי נראה עתה הלאומית. גה
כ ״מכבי״ עם ההסכם את תחדש לא

הכאה. שנה


