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השכפייצים יפורקו
סיני בביצורי

 המוצבים בפירוק יועסקו בסיני עבודות־העפר קבלני
 את לנצל כדי צה׳׳ל, של הנוכחי בקו הנמצאים
 קווי־הביצורים לבניית בבניינם שהושקעו החומרים
 שכפ״צים לפרק עליהם יהיה הראשונה בפעם החדשים.
 שבתוכן מרישתוודברזל המורכבות פיצוץ), (שיכבות

גדולות. אבני־סלע
 כמקום המוצבים פירוק על ההחלטה
 לאחר כי שהתברר, אחרי התקבלה הריסתם

 עם הסדר-הביניים כמיסגרת הנסיגה *
 בסיני האבן מיצכורי כל יימצאו מצריים,

האו׳ים. לידי שיימסר החייץ באיזור
 את לפרק יהיה יותר זול כי העלו, שנערכו חישובים
 בעיקר בהם, המצויים בחומרים ולהשתמש המוצבים

 להביאם מאשר ואבנים, סלעים של טונות אלפי
הארץ. מצפון לסיני

 לשכנע מנסה הילל שלמה שר־־המישטרה
 אלעזר, (,,דדו״) דויד (מיל.) רב־אלוןז את

 מפכ״ל תפקיד את עצמו על שיקבל
 שאול הנוכחי, שהמפכ״ל אחרי המישטרה,

 מתפקידו. יפרוש רוזוליו,
 החדש לתפקידו נכנם אחדים חודשים לפני שרק דדו,

 הוא שבו במצב הנראה ככל נמצא צי״ס, כמנכ״ל
 לחיוב עליה שהשיב מבלי ההצעה, את שוקל עדיין

לשלילה. או
 המטה־ דובר לתפקיד מועמד כבר נמצא בינתיים
 בסגן־אלוף הוא המדובר מישטרת־ישראל. של הארצי

 הנראה ככל שימונה דובר־צה״ל, ביחידת המשרת
זה. לתפקיד

טרל רביו מנ
רביווביץי את
 ראש־ לאחרונה שנקט צעדים של שורה

 כמכוונים נראים רכין, יצחק הממשלה
 רכינוכיץ׳, יהושע שר־האוצר את לנטרל

 לבין בינו שנוצרה הברית את ולערער
 כאיכה. בעודה פרס, שימעון שר־־הכיטחון,

 רק לא היו ורבינוביץ׳ פרס בין ההדוקים הקשרים
המיפלגתי. במישור גם אלא הממשלתי, במישור
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 ,רבינוביץ שימש מאז אישית, זיקה קיימת השניים בין
 נולדו בה וישניבה, הפולנית בעיר פרס של כמורהו
 שיתוף־הפעולה את בחשש ראו רבין אנשי שניהם.
 לגבי סכנה בו וחזו השניים, בין והולך הגובר

במיפלגת־העבודה הפנים־מיפלגתית ההתארגנות

ס ר וד״ן פ
שר את חידשו הק

בעתיד.
 החלת בפרשת רבין של הנמרצת התערבותו
 ראשון קרע יצרה צה״ל, על במיסוי הרפורמה

 המיתרם עברי משני שנמצאו ופרם, רבינוביץ׳ בין
 ביחסי■ השבוע, רבין, של התערבותו גם זו. בשאלה

 לשלושה המחירים הקפאת על והודעתו העבודה,
רבינוביץ/ את לנטרל כניסיון נראית חודשים,

 דיין למשה פרם שמעץ בין כביכול, שנוצר, הקרע
 להסדר־הביניים דיין של התנגדותו בעיקבות

אותה. מצריים, עם
 נפגש כארצות־הכרית האחרון ככיקורו

 לשיחות פעמים, שלוש דיין עם פרס
ממושבות.

 מזב״ל עם אישית נפגש שיבין העובדה
 זה, כנושא לדיון משל ירוחם ההסתדרות

 בוועדה בחבר רבינוביץ׳ את ומינה
 להבנת ולהסתדרות לממשלה המשותפת

 אינם ומשל שהוא כעוד כלכלית, תוכנית
 כאיתות מתפרשת זו, בוועדה הכרים

רבינוביץ׳. לעבר ברור

 דנו השניים כי נראה, משם שהגיעו דיווחים על־פי
 לשעבר, רפ״י אנשי שורות״ ״איחוד של באפשרות

 מדיניות, בהתייעצויות להמשיך הסכמה לכלל והגיעו
הסדר־הביניים. בשאלת ביניהם חילוקי־הדיעות למרות

ביקור עד □■קורת
קורת ה עד בי ב ב רביוגו אבי חר־ □
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האווירית התעשייה
 האווירית, התעשייה על מבקר־המדינה בדו״ח
 גם השאר בין כלולה כקרוב, להתפרסם העומד

 התעשייה שנתנה העמלות גובה על חריפה ביקורת
 מטוסיה במכירת העוסקים לסוכנים, האווירית

העולם. ברחבי
 שבהם מיקרים אירעו בי מצויין, כדו״ח
 הגבוהים כשיעורים עמלות לסוכנים ניתנו

והמורשים. המקובלים מהשיעורים
 גובה על שההחלטה לעובדה גם מתייחסת הביקורת
 מועצת- יו״ר של לשיקולו נתונה היתה העמלות

 מבלי פירץ, מיכאל עורך־הדין החברה, של המנהלים
 המקובלים התהליכים כל את תעבורנה שההחלטות

בנושא. להחליט המוסמכים הגופים דרך

 חריפה ביקורת מושמעת העבודה מיפלגת בחוגי
 החלטתו בשל רבין, יצחק ראש־הממשלה כלפי

 של אורחו ולהיות בתל־אביב רישמי ביקור לערוך
 שלמה (מיל.) אלוף הליכוד, מטעם ראש־העיר
להט. (״צ׳יצ׳״)

 שמועד למרות כי טוענים, רביו של מבקריו
 רישמי ביקור הרי רחוק, עדיין לעירייה הבחירות

 משום בו ויש מובהק, תעמולתי אקט הוא בעיר
 ״צ׳יצ׳״ של לכהונתו והכשר גושפנקא מתן

כראש־עיר.
 החליט הביקורת, מותחי את להרגיע כדי

 כיום ב״כית־־כרנר״, גם סיור לערוף רביו
 שם ולהיות בתל־אביב, הרישמי ביקורו

תל־אכיב. פועלי מועצת אורח

מכר א.ג.׳.  תי
דחי דקיבוא

חיוני ציוד המספק בקיריית־גת, א.ג.י. מיפעל

 הדתיים הקיבוצים לאחד להימכר עשוי לחיל-האוויר,
 אבני, אמנון הוא המיפעל של בעליו הדרום. באיזור

 כדי מישרד־הביטחון, פקידי בשיחוד שהואשם מי
ובמועדי־תשלום. במיכרזים מיפעלו את יעדיפו שאלה

ה ש פר ם ח די ח ה
 מערבת־הכיטחץ עם מעסקים לפרוש
המיסעל. את ולמכור

 ראווה בשיטות
שא ה בוו מ ר הרפו

 פשיטות־ראווה של שורד. מכץ הכנסות־חמדינה מינהל
 ומיפעלים, חברות על מם־חהכנסה פקחי של

 לתפום היא הכוונה הרפורמה. חוק קיום לבדיקת
 את ולפרסם החדש. החוק הוראת באי־קיום חברות

 עבריינים. להרתיע כדי רעשני, פירסום הפרשות
 התברר, הכנסות־המדינה מינהל לראשי

 מקיימים אינם עדיין רכים מיסעלים כי
הרפורמה. חולף את

ה הווה רה הממש
הציבור אח
 במודעות גם שפורסמה לציבור, הממשלה הודעת

 25̂■ הפיחות לפני ששילם מי כאילו רישמיות,
 הפיחות אחרי לקנותם יוכל מוצרי־חשמל ממחיר
 נכונה. אינה — הקודם במחיר
 הרישמי, הנוסח את המוצרים יבואני קיבלו כאשר

 הישנים במחירים למכור יוכלו כי לחם התברר
 במזומן, 259<־׳ שילם שהקונה שלאחר במיקרים רק

 הסחורה את ושיחרר היתר כל את היבואן שילם
המכס. מן

 את שיחרר לא והיבואן הצרכן, שידם אם
 לקנותה הצרכן יוכל לא המכס, מן הסחורה
1 1 הפיחות. לפני של כמחיר

יתייקר
ד ב כ א ה הקפו

 הקפוא הכבד מחירי את השבוע תעלה הממשלה
 19 יהיה לסיטונאי ומחירו הקילו, לירות 2.5ב־

 נובעת הכבד התייקרות לירות. 16 במקום לירות
החדשים. ומהמיסים האחרון מפיחות־הלירה

 הבכר מחירי העלאת אחרי כי לצפות יש
 המחיר הכשר. סוגי שאר מחירי גם יעלו

 של העלאות מנע הקפוא הכבד של הנמוך
והעופות. הקפוא הכשר מחירי

 הכבד כמויות לצימצום כבר גורם הכבד מחיר ייקור
 יקבל כיצד יודעים אינם היבואנים המייובא.

 בייבוא להסתכן רוצים ואינם ההתייקרות, את הציבור
יימכר. שלא כבד
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 הישראליים מעריציהם כי הסיכויים
 אליזכט הקולנוע כוכבי צמד של

 לחזות יוכלו כרטון, וריצ׳ארד טיילור
 והולכים. פוחתים מקרוב, שוב כהם
 ישתתפו אומנם אם פסק קיים

 ״אבא בסרט מהם אחד או השניים
 בארץ, לצלם התכוונו אותו קארוכ״,
 לצילומיו המוקדמות ההכנות ושלצורך

 כחודש כארץ כיקוד השניים ערבו
שעבר.
 להשתתפותו בתנאי מעמיד כרטון
 לתפקיד ליז של הצבתה את כסרט
 כסרט המשקיעים הראשי. הנשי

 משתתפים בו סרט על להמר חוששים 1
 הוכיח העבר ניסיון שכן השניים,

 הוא יחד מופיעים הם כו סרט שבל
קופתי.״ ״רעל
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