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 שד חקירה למטע כדי כסוד, נשמר ח״יין
כפרשה, הצרפתיים שילטונות־חמכם

 גם בודקים עתה השגרירות. של פנימי עניין שנשארה
 שר־השיבון דודו, המלצת לפי לעבודה התקבל טל אם

עופר. אברהם

 רוטאציונית מכונת־דפוס לרכוש החליטו עורכו, להיות
 המגעים כל שנכשלו אחרי משלהם, דפוס ולהקים
 לעיתונים השייכים בבתי־דפום עיתונם את להדפיס
 הזה, היום העיתון, להדפסת המשא־והמתן אחרים.
 הדפום שפועלי אחרי שירטון על עלה מעריב, בדפוס
 של עיתונו בהדפסת נוספות מישמרות לעבוד סירבו
דיין.
 אותם הוליכה מעריב הנהלת כי טוענים, דיין אנשי
 על־ידי עיתונם בהוצאת לחבל כדי במתכוון, שולל

 מכונת־ההדפסה ממושך. זמן עימם המגעים משיכת
בזמנו שירתה לרכוש, העיתון יוזמי עומדים שאותה

דבר. את
 יידחה מבר כתוצאה בי כרור, עתה בבר

 לזמן החדש העיתון של הופעתו מועד
כלתי־ידוע.
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 שבועות לפני נגדו שהוטחה הפנימית הביקורת למרות
 לבחירתו מגעים ניהול על ידיעות בעיקבות מיספר,

 שר־ ממשיך רבין, יצחק של במקומו כראש־ממשלה
 קשרים, ובקשירת במגעים פרס שימעון הביטחון

 לראשות־ במועמדותו התמיכה את להגביר המייועדים
הממשלה.

 בחוגים הופעות, של נמרץ מסע מנהל פרס
 מהדק הוא השאר כין ובחוגי־בית. סגורים
 זו ובייחוד הבכירה, הפקידות עם קשרים

ישראל״. ו״כנק האוצר של
 נוספת בפעילות הוחל פרס של זו לפעילות במקביל
 זו פעילות יוזמי העמדה. מיפלגת של הקלעים מאחרי

 פרם לשימעון רביו יצחק בין היריבות כי טוענים,
 המחדלים כל מקור היא וכי לתיקון, ניתנת אינה

ובמיפלגה. בממשלה
 סביב תמיכה לגבש מנסה עסקנים קבוצת
 שר־המישפטים, של מועמדותו להצגת הצעה
 הבא, ראש־הממשלה לתפקיד צדוק, חיים

 שר־המיסחר־והתעשייה יכהן בשלצידו
בשר־הכיטחון. בר־לב, חיים

 שר״השיכון של אוז״וו
פשירות־החוץ פוטר

 ישראל שגרירות של המקומי עובד־החוץ
 כרשם השגרירות על־ידי שהועסק בפרים,
 לאחרונה ופוטר הדיפלומטי הדואר

 בן־ טל, (״שלומי״) שלמה הוא מתפקידו,
 עופר. אברהם שר־השיכון של אחותו

 גדולים בנייני־דירות של מנהל־תחזוקה בשעתו היה טל
 היה עופר שאברהם בעת עובדים, יכוך ש חברת שבנתה
 לחתום, הוכרחו אלה בבניינים הדירות רוכשי מנהלה.

 להעסקת התחייבות חוזה על לדירה, כניסתם לפני
כקבלן־התחזוקה. טל

 בצד בפרים. והתיישב מהארץ, טל ירד בינתיים
 בהעברת גם כרוכה שהיתר, בשגרירות, עבודתו

 עסק באירופה, ישראל שגרירויות בין דואר־דיפלומטי
 במוצרי־חשמל. במיסחר

 להבריח ניסה באשר נתפס לאחרונה
 הדיפלומטי. כדואר מכס, ללא מכשירי־חשמל

 של היועץ־המישפטי מעבודתו. פוטר מכך כתוצאה
 את להעמיד מקום יש אם עתה, בודק משרד־החוץ

לדין. האיש

א הגיליון של הב
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 הזה״ ״העולם של הבא הגיליון הופעת
 במקום הפסח. חג לרגל אחד, ביום תוקדם

 שלישי, ביום הבא הגיליון יופיע רביעי, ביום
 יהיה ניתן בתל־אביב .13.4.76 בניסן, י״ג

 ,12.4.76 שני, ביום בבר הגיליון את להשיג
הערב. בשעות
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 בן־עמי, מיכאל ודוברו, זנבר משה בנק־ישואל, נגיד

 בכלי־ עתה ■הנערך מסע־ההתעוררות מאחרי עומדים
 מהודעתו בו לחזור זנבר על להשפיע כדי התיקשורת,

 לתקופת מועמדותו את להגיש מתכוון הוא שאין
 הבנק. כנגיד נוספת כהונה
 יופעלו מהודעתו כתוצאה כי סכר, זנכר
 להמשך ולהסכים בו, לחזור לחצים עליו

 הלחצים בוששו באשר כתפקיד. כהונה
 של ומתואם מאורגן מסע נפתח לבוא,

 הכלכליים, העיתונאים כקרב זנכר תומכי
 פרישתו כאילו הרושם את ליצור שנועד
 הישראלי. למשק אסון תהווה
 לתמוך רבינוביץ׳, יהושע שר־האוצר של נטייתו

 נוספת פגיעה להוות עלולה זנבר, של כהונתו בהמשך
 בנק פרשת אחרי בשעתו, שכן הממשלה. באמינות

 יתירו כי רבינוביץ׳ הצהיר בויטניה,—ארץ־ישואל
 לו יאפשרו לא אך כהונתו, תקופת את לסיים לזנבר

נוספת. תקופת־כהונה

סל חו ה ת ק חל מ  ה
ת״רות״פוים לעידוד
 את לחסל עומד קול, משה שר־התיירות,

כמישרדו. תיירות־הפנים לעידוד המחלקה
 סימלה אשר אלדר, ראובן עומד שבראשה המחלקה,

 של יציאתם בעידוד ועסקה כובע־הטמבל היה
 ואירועי־ מיפעלי־קמפינג באירגון לנופש, הישראלים

 בין שפרץ ריב משום תתחסל השונות, בערים תרבות
 בתקציבים. קיצוץ של רקע על לאלדר קול

 של פעולותיה על גם קטלנית ביקורת נמתחה בינתיים
 מארגנת זו מחלקה תיירות־חוץ. לעידוד המחלקה

 לסוכני־נסיעות סיורי־חינם בתקציבי־ענק, מדי־שנה,
 תיירים לשלוח להמריצם כדי העולם, רחבי מכל

לישראל.
 ממקבלי ניכר חלק כי העלו, שנערכו בדיקות

 סוכני־נסיעות אינם כישראל סיורי־החינס
 במיבצעים המושקעים הכספים וכי בלל,
מוחלט. ביזבוז כבחינת הם אלה

ה עוד ער  ס
ד אפו״ה ג א ,ב.

 הקרובים כימים לפרוץ עומדת סערה
 חכרת־העובדים, שמנהל לאחר כ״אגד״,
 בהנהלת שד־התחכורה ונציג ריינר, אפריים
 לראשי הבטיחו הראל, רמון ״אגד״,

 לסילוק שידאגו ״אגד״ בהנהלת האופוזיציה
 לענייני־ המזביר בקואופרטיב, החזק האיש

הררי. יוסקה חוץ
 היא לתביעתם והראל ריינר ישתמשו שבה התואנה
 מזכירות יושב־ראש שהיה מי לידידו, סידר שהררי

 מרוויח הוא בה רבת־היקף עבודה גיל, ישראל אגד,
 בשנה. לירות ממיליון למעלה

 לניקיון חברה מאגד, פרישתו אחרי הקים, גיל
הקואופרטיב. עם שנתי חוזה שלה ואחזקת־אוטובוסים,

 ד״ן של ו1עיחו
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מייועד דיין שמשה החדש היומי העיתון יוזמי

ת ערכ טיח מ  אדחו
לכתב■..מעריב״

 רוזנפלד, שלום מעריב, הצהרון של החדש עורכו
 צייד מודרניים, מכשירי־אלקטרוניקה הוא שתחביבו

 אלחוטית תיקשורת במערכת עיתונו כתבי את
 ל״י מיליון חצי של סכום ביותר. יקרה מודרנית
של הנודדים הכתבים מן 15 לצייד כדי הושקע,

□ סביר של הפתק׳
1

סערה יחוללו
 שר־האדצר של הפתקים אופה

 לשעבר, הסוכנות הנהלת ויושב־ראש
 מותו, אחרי שהתגלו ספיר, פנחס
 ולהוציא כמדינה סערה לחולל עלול

 הקשורות נעלמות פרשיות מקיברן
 כמדינה. בכירים באישים
 ולשמור לאסוך נהג ספיר כי מסתבר

 דפים ברובם הקטנים, היד פתקי את
 ניהל באמצעותם מפנקס, התלושים

 ואישי בממשלה שר עם התכתבויות
 לידי דרך מצאו הפתקים המדינה.

 לכתוב שהחל אכנרי, אריה העיתונאי
 קצר זמן ספיר על אוטוביוגרפי ספר
 כשם שייקרא הספר, שנפטר. לפני

 בימים לאור לצאת עומד ״ספיר״,
 מה״צעטאלאך״, ניכר וחלק הקרובים

 ספיר, של מפורסמים פתקים אותם
לראשונה. אור בו יראו

 בעלי־עוצמה, קטנים במכשירי־אלחוט מעריב
ירושלים. עד ממטולה לשדר המסוגלים

ה ק ר פ ת  לןבוצת ה
ה רפי בו לי

 שמנהיגה ״מאבק״, השמאלנית הקבוצה
 אברהם רק״ח ח״כ של בנו ליבנה, רמי היה

 למעשה פרשו וחבריה התפרקה לכנבראון,
פוליטית. מפעילות

 על מאסר, שנות לחמש שנים כארבע לפני נידון ליבנה
 במסירת מאישום שזוכה למרות פת״ח, איש עם מגע

 כחמישה־ מנתה מאבק קבוצת קשר. קשירת או מידע
 תומכי עם ונמנתה בירושלים, בעיקר חברים, עשר

צרפתית־בלגית. טרוצקיסטית מיפלגה

 מחיר* הועדו דא
ה הסיגריות ר ג ב

1
 עבו, המיזרחית, בירושלים הסיגריות מכירת
 האחרונים בימים עלתה הגדה וערי נצרת

 מחירי העלאת בעיקבות ניכר, בשיעור
 ״דוכק״. קונצרן על־ידי המיוצרות הסיגריות

בית־לחם, ליד בבית־ג׳אלה, לסיגריות בית־החרושת
 כה עד שהיו שלו, והסיגריות מחיריו את העלה לא

יותר. זולות הפכו הישראליות מן יקרות
 בית־החרושת של נאשיונל מסוג הסיגריות מחיר

 3.30 נשאר כסיגריות־יוקרה, הנחשבות בבית־ג׳אלה,
 אגורות 20ב־ יקרות היו הן ההעלאה לפני לירות.

 זולות הן כיום ואילו דובק, של טייס מסיגריות
אגורות. 70נד מטייס


