
תכנן רביווביץ  מ
ה ש ד פרי עו ה ב שנ כ
 באוזני טען רבינוביץ יהושע שר־האוצר

ב לכהן להמשיך בכוונתו אין כי מקורביו,
לפ שוקל הוא וכי הקדנציה, מלוא תפקידו

כשנה. בעוד מהתפקיד רוש
 ביותר, טוב אינו שמצב־בריאותו רבינוביץ, על

 מתיק־האוצר. להיפרד מישפחתיים לחצים מופעלים
ה קשיי בשל כי הטענה באוזניו הושמעה השאר בין

ה החברה של הבא ״הקורבן להיות עלול הוא משק
בשנו ספיר לפינחס שאירע למה בדומה ישראלית״,

האחרונות. תיו

ש רי כ ס־ כ שו ח ו ע כ  תו
ת מעיריית פיצו״□ ל אי

ה נבחרת־השחייה חברת אהרונוביץ, ביאטרים
 על־ידי שנה לפני שנפגעה גרמניה, של אולימפית

 מיליון בסך פיצויים תביעת הגישה אילת, בחוף בריש
 הסטודנטית היא, אילת. עיריית נגד ל״י אלף 300ו־

 של במרחק בריש על־ידי שנה לפני הותקפה לרפואה,
 כחצי־שעה, בכריש נאבקה היא מהחוף. מטר 200כ־

וניצלה. שחולצה לפני
 אחד את הכריש טרף המאכק כמהלך

 הרופאים השמאלית. כף־ידה ואת משדיה
 ב• כגופה לערוך נאלצו חייה את שהצילו

 הכריש נגייסות את לאחות כדי תפרים 400
כבשרה.

ב אי ק ת ח מריו א: ה פ  ה
א  יותר ל
ד 80מ־ ר א לי מי

 כאילו שעבר, בשבוע שפורסמו לידיעות בניגוד
 לשנת־התקציב הצעודתקציב להגיש האוצר מתכוון

 הצעת כי נראה ל״י, מיליארד 88ב־ שתסתכם ,1976/77
ל״י. מיליארד 80 על לבסוף תעלה לא התקציב

כ הודלפו החדש התקציב על הידיעות
ל כוונה מתוך כעתיד, גם ויודלפו מתכוון,

 כתקציב ולהסתפק זה, מסכום לכסוף סגת
שהממ לציבור להוכיח בדי ,10/״סכ* הקטן
 כתקציכה קיצוניים קיצוצים עשתה שלה

לציבור. דוגמה לשמש על-מנת
 1976 בנובמבר כי האוצר, בחוגי מעריכים זאת עם

ההער שעל־פי נוסף, תקציב מהגשת מנוס יהיה לא
 ל״י. מיליארד 12ל־ להגיע עשוי כיום הקיימות כות
 מתכננים הבא, בתקציב מהגירעון חלק לכסות כדי

 נוסף מהציבור, מיסים לגביית צעדים שורת באוצר
מס־ערד־מוסף. להטלת

 שיעור העלאת :המוצעים הצעדים בין
שנק מ-״/״סס מס־ההבנסה של השולי המס
.70/י>סל- הרפורמה, על־ידי בעו

ד אלון ג ח־ו פ ק ח ה  לי
ד ג ס נ ר פ

אהרון בן־
ד ג ה ו סיג לן נ בגו

לאח שנערכה המאוחד, הקיבוץ כמרכז
 לשעכר, ההסתדרות מזכיר הפתיע רונה,
ה חסידיו את אפילו בן-אהרון, יצחק ח״ב

 נגד קיצונית עמדה נקט באשר מושבעים,
מרמת־הגולן. הנסיגה

 בין טען למיפלגה, חדש מצע שהכין בן־אהרון
 הסדר במיסגרת ברמת־הגולן- ישובים פינוי כי השאר

עימו. להשלים שאסור מעשה הוא הסורים, עם

ב קו ד ־ ר  ב
ט פ ש מי ה ת־ בי ב

קב של הענקיות העלמות־המס פרשת
ה כימים להתגלות עשוייה בר־לב קו לני

 כתל-אכיכ, המחוזי ככית־המישפט קרובים
 נגד קבלן־מישנה שהגיש אזרחי כמישפט

כר-לכ. קו קבלני מגדולי אחד
 ב־ וגם הסואץ בקו גם בביצורים שעסק הקבלן׳

 במערכת- מרכזיים, באישים קשור היה רמת־הגולן,
 של במחיר פנטהאוז לעצמו רכש השאר ובין הביטחון,

נג ניהלו מס־ההכנסה שילטונות ל״י. ממיליון למעלה
נגדו. פלילי מישפט הגשת שוקלים חקירה, דו

לי מרבע־מיליון יותר ממנו תובע קבלן־המישנה
 פרשות לצוף עשויות תביעתו חקירת כדי ותוך רות׳

בר־לב. קו ניבנה שבהן השיטות את שיחשפו שונות

ה הוגשה שם בבאר־שבע, המחוזי בית־המישפט
 למיק־ באחריות המואשמת אילת, עיריית גגד תביעה

 שי- בו הציבה ולא החוף את גידרה שלא משום רה,
מי מתשלום ביאטריס את שיחרר מתאים, לוט־אזהרה

לימת. אלף 800 של לסך עד תביעתה׳ על סיס
כרי מפני הבינלאומית הכהלה לאור

 סרט-האימים של הצגתו כשל שנוצרה שים,
דו פרשה על המספר ״מלתעות׳׳, ההוליוודי

 אהרונוכיץ כיאטריס של מישפטה עשוי מה,
בינלאומית. התעניינות לעורר
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לב עשוייה הממשלה בי הידיעות
ער נוסף פיהות;:גזץל -ע הלידה, מז

 ססד,::עשכועות נוטףלסיהזת::*מו!מל, ;־
 האד מהוגי מבוססות. אמן הקרובים,

 אץ כי למסקנה בבר הגלעד שם
 כי מעריכים נוסף, נתל מפיחות

ה הפיחות את לבצע יהיה ניתן לא
פברואר החודשים לפני הבא גדול

ב מדיניזת״דושכר בעל ,1070 אפריל •;
יבוצע;מפיחות אחת;הסברות לפי

 תו- על הכא ההסכם אחרי בפברואר,
 שהשפע!״ כדי לעובדים, ספת־היוקר

 .1976 יולי במדד אלא ייכללו לא תיו
 את לעכב יש כי טוענת אחרת נירפה

 ,1976 אפריל חודש אחרי עד הפיחות
החד חוזי־׳העבורח שייחתמו אחרי
כמשק.;;;?;;;;;; שים

 מפגישתו עמוקות שנפגע אלון, יגאל שר־חחוץ
 שר־החוץ עם פרם שימעון שר־הביטחון של החשאית

 בידיעתו שלא שנעשתד, קיסיגג׳ר, מנרי האמריקאי
 הפגישה, דבר את ממנו להסתיר מופגנת כוונה ותוך
פרם. נגד להתקפת־נגד יצא

 בכך בחוסר־שיקול־דעת׳ פרס את מאשים אלון
 תביעת את העלה בארצות־הברית האחרון שבביקורו

 עצום נזק שגרם דבר פרשינג, טילי לאספקת ישראל
האמריקאית. בדעת־הקהל לישראל

 לפני מראש, פרס הוזהר אלון לדיברי
 טילי,,פר■ את לבלול שלא לארה׳׳ב, יציאתו
 שהתגובות כיוון שלו, כסל־הקניות שינג׳׳

טי שממילא, וביוון מראש, נחזו השליליות
 בקדהייצור. עתה נמצאים אינם אלה לים
אלה. מאזהרות התעלם פרס

 הועלו פרשינג לטילי הבקשות כי פרם של טענתו
 היא דיין, משה הקודם, שר-הביטחון על-ידי עוד

 בעניין לכישלון האחריות את מעליו להסיר ניסיון
 חבריו לעצות בניגוד עצמית יוזמה נקט שבו עדין,

בממשלה.

דו ■ס״ס דיויץ קי פ  ת
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ל עשוי דיניץ, שימחה בוושינגטון, שגריר־ישראל
 למערכת בניגוד .1976 יוני בחודש תפקידו את סיים

 על-ידי בעיקר דיניץ, שמפעיל הגדולה יחסי־הציבור
 לפיה אשר בוושינגטון, הישראלית העיתונות כתבי

כהו תקופת את ותאריך מפעילותו הממשלה מרוצה
 אחר, במועמד דיניץ את להחליף נטייה קיימת — נתו

נקבע. שטרם
 בין מחלוקת לפרוץ עלולה זה רקע על

 שר-החוץ לבין רבץ יצחק ראש־הממשלה
 תהיה מי כידי השאלה סביב אלון, יגאל

 הביע רבץ החדש. השגריר בחירת נתונה
 מינויים מבמה רוחו מורת את לא-מככר

 מישרד-החוץ, על-ידי שנעשו דיפלומטיים
בארצות-הכרית. כעיקר

■ י■ א יו ל ל ב ק י
ם שיחדור ד ק מו

מ מוקדמים שיחדורים לאישור הוועדה
 כתי־ה* שירות של טוכה, התנהגות חמת
 ליבנה, רמי את לשחרר שלא החליטה סוהר

 עד חודש 14 עוד לשבת עליו יהיה ובך
לו. שנגזרו השנים חמש מלאות

 סוכן־ עם מגע על למאסר בשעתו נידון ליבנה
 כאשר הסוכן. הצעות את לקבל שסירב למרות אוייב,
 — מישפחתו ציפתה מאסרו, לתקופת שגי־שליש חלפו

 יקבל כי — לבנבראון אברהם רק״ח ח״כ מישפחת
הטובה. התנהגותו בשל מוקדם שיחרור

ת ת חייו קציו שי א ר
יו!

קצינת־ מושכל, רות אלוף־מישנה
 3 ועלולה כהריון נמצאת ראשית, ח׳׳ן

 רקע על מתפקידה משוחררת להיות
 כצה׳׳ל המשרתת ,40ה־ בת רות זה.
ול 11 כת לכת אם היא שנה, 20 זה
בתפ ומכהנת וחצי, שלוש כגיל כן

.1973 יוני חודש מאז קידה
ל לה הוצע המיוחד מצבה כשל

 יהיה שניתן כדי מתפקידה, השתחרר
כמ אחרת ראשית קצינת־ח״ן למנות
 כעניין רות פנתה שנודע כפי קומה.

 החלפתה בי טענה לשר-הכיטחץ, זה
בפגי להתפרש עלולה הריונה כשל

 כצה־׳׳ל. האשה בשיוויון-זכויות עה
 אישור לקבל היה ניתן לא זו לידיעה

רישמיים. מקורות מכל
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ד הסוס! עבו ל י ע פו כ
 בשורותיה אשר ״אוואנגארד״, קבוצת

 בן־עקיכא, יוסי שרות-הכיטחון סוכן נתגלה
 חטא על והיכה השכ״ל עם בקשריו שהודה

למ כן־עקיכא על בי החליטה הקבוצה, לפני
 מהתמורה שליש שני ולתת רכושו את כור

בירושלים. דירות שתי לבףעקיכא לקבוצה.
 מחדש ייחשב בן־עקיבא כי הקבוצד, החליטה כן

 שנים שלוש לעבוד ועליו לקבוצה, מועמד של במעמד
בתל־אביב. כפועל

ה שפייור ר ח ת  י
ר אי מ בן־ ב

 תל-אכיב, בעיריית המערך סיעת ראש
ל החליט כי למקורביו אמר שפייזר אליהו

 פועלי מועצת מזכיר תפקיד על התמודד
אלפרט. אורי שיפרוש אחרי תל־אביב,

 מזכיר בן־מאיר, דב היחידי המועמד היה כה עד
 שפייזר כי נראה העבודה. מיפלגת של תל־אביב מחוז
 תל- עיריית ראש על לגבור סיכויים לו שאין מבין

 אחר. תפקיד לעצמו מחפש והוא ילהט, שלמה אביב׳
בהסתדרות. לישכת־המם כראש גם שפייזר מכהן כיום

ב ר ש הראש■ ה ק  בי
ש ר ק לג בו מעיויו די

 ביקש עובדיה יוסף הרב הראשון־לציון
 החולות. לעיניו שנכנס הדיבוק את לגרש
 מירושלים, שרעבי מרדכי הרב אל פנה הרב

מחלות. בריפוי העוסק
 הרב של בטיפולו נמצא עובדיה שהרב הידיעה

 עצמו, הראשון־לציון על־ידי לרבנים נמסרה שרעבי
בירושלים. אנשי־הדת בקרב תדהמה וגרמה


