זדם

הסחכת כחידוש הפכמי־העבודה שלהם.
סיכום התביעות שהגישו העיתונאים
למו״לים מצביע על כך שהם תובעים,
למעשה ,תוספת־שכד בפדר־גודל של
כ־> 503נטו שהיא ,לגבי רבים מהם ,תוספת
ברוטו בשיעורים שבין  80ל־ 100אחוזים.
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נשיא מצריים אנוואר אל־סאדאת ,מתכוון
לנצל את ביקורו הרישמי הקרוב
בארצות־הברית ,לפגישה ישירה עם
מנהיגי היהדות האמריקאית ,במטרה
לשכנעם בכנות יוזמת השלום שלו
ובצורך בוויתורים ישראליים על־־מנת
להגיע להסכם שלום .״המיכתב הגלוי׳׳
ליהדות ארצות־הכרית ,שפירסם סאדאת
השבוע בעיתונות האמריקאית ,נועד
להוות שלב מכין לקראת הפגישה
המתוכננת עם ראשי היהדות שם.
למרות התגובות הנזעמות בקרב כמה מנהיגים
יהודים ,שטענו כי מיכתבו של סאדאת נועד
לתקוע טריז בין יהדות ארצות־הברית לישראל,
נראה כי תאורגן היוועדות כלשהי עם הנשיא המצרי,
כנראה של חברי מועדון הנשיאים.

שוי דו ב רי ם דרוה״ו?
הכתב המדיני של ידיעות אחרונות ,שלמה נקדימון,
ייכנס בעוד כשבועיים לתפקידו כדובר ראש־הממשלה.
יועץ ראש־הממשלה לעיתונות ,דן פתיר ,ימשיך
לכהן בתפקידו זה.

כך למעשה יהיו לבגין שני דוברים  :האחר,
פתיר ,שיטפל בעיתוני־חוץ ובעיתונאי־חוץ
והאחר ,נקדימון ,שיטפל בעיתונים
וכעיתונאים ישראלים.
השניים יכהנו יחד ,במעמד שווה לכאורה ,אולם
לנקדימון יש היתרון של קירבה אישית למנחם בגין.

שיבו שי□
כ ל ליי ם □ מ שק
כבר בחודש מארס הקרוב עלול המשק הישראלי
להיקלע למצב של תוהדובוהו כללי ,בעיקבות שורה
ארוכה של שביתות ועיצומים שיפרצו על רקע חידוש
הסכמי העבודה בכל ענפי המשק .תחזית זו התגבשה
כבר בקרב אנשי המישרדים הכלכליים בממשלה,
על־פי ההערכות הראשונות של תביעות העובדים
בסקטורים השונים ונכונות ההנהלות להיענות להן.

השביתה הקרובה ביותר צפויה בסקטור
הממשלתי ,כאשר תפרוץ שביתה של 15
אלף עוכרי הדואר ,העלולה לשתק את כל
שירותי־הרואר כמדינה לתקופה ממושכת.

שביתות נוספות צפויות על רקע המיסוי הכבד
המוטל על הרכב הפרטי המשמש לצורכי עבודה.
תחקירים שנערכו בנושא זה העלו ,מעבר לכל ספק,
כי שכירים הנוסעים לצורכי עבודתם בריכבם הפרטי
משלמים ,למעשה ,מכיסם תמורת העבודה.
ראשי הליכוד היו ,בשעתו ,בין שוללי העיוותים
שנוצרו בגין הרפורמה במיסים ,אולם כל מאמציהם
לשנות משהו בתחום זה נתקלו בהתנגדות של
כמה מפקידי האוצר.

נוכח האיום להשבית שירותים רבים
ולהעמיד את הרכב הפרטי המשמיט לצורכי
עבודה ,ייתכן שתוקם ועדה מייוחדת
שתנסה למצוא פתרון לבעייה בטרם
יפרצו השביתות שיגרמו שיבושים ונזקים
ככרים למשק.

התמרמרות רבה בוטאה בכנס עיתונאי־החוץ ,תושבי
ישראל ,על החקירות הביטחוניות שנערכו
לעיתונאים ולצלמים ,עובדי העיתונות המקומית
והזרה ,שחזרו ממצריים.

כידי החוקרים היו פרטים מלאים על
פעילותם של העיתונאים במצריים ,דבר
שהוכיח שכלשו אחריהם שם .החקירות
נגעו גם לפרטים אינטימיים__________ .

חו ר ג מן מ פ ק ד ה צפו!
תת־ניצב אכרהם תורג׳מן עתיד להיות
מפקד המחוז הצפוני של המישטרה,
כמקומו של ניצב מרדכי רון .תורג׳מן,
שלפני חודשיים כלכד נכנס לתפקידו
במפקד מרחב חיפה ,יחליף את רון לקראת
סוף השנה.
בעיקבות ידיעה זו יצא סגנו של תורג׳מן ,ניצב-
מישנה צבי שדה ,לחופשת הירהורים שבה ישקול
את המשך שירותו במישטרה .לשדה הובטח על־ידי
מפקד המרחב הקודם ,ניצב־סישנה חיים פרנקל,
להיות מפקד מרחב חיפה .ההבטחה הופרה ביגלל
שיקולים מיקצועיים ,ותורג׳מן תפס את מקומו.

״בוני אמי׳,
״ ב א ק א ר ה׳
וסט א ר ס ה׳ ל א ר ץ
שתי להקות־הזמר המצליחות כיותר
כאירופה כשנה האחרונה ,להקת
״כוני אמ״ ,וצמר ״באקאדה״ ,שבכשו
את מיצעדי הפזמונים באירופה
וכישראל — עומדות להגיע לארץ
להופעה משותפת כיום־העצמאות.
יחד עם שתי להקות אלה מתכננים
האמרגנים ,המארגנים את המופע
הענקי ,להביא לארץ גם את השחקן
האמריקאי פול מייקל גלייזר ,המגלם
את תפקיד הכלש סטארסקי כסדרה
הטלוויזיונית ״סטארסקי והאץ׳ ״.
מייקל ,שהוא יהודי ,הסכים להופיע
בארץ בהתנדבות ,תמורת כדטיסי־
טיסה ואירוח לו ולהוריו ,המבקשים
לממש את חלומם לכקר בישראל.

איפור׳ ה יטעה
ב ת שו ב ה ל ש אי ל ת ה
בקרב קצינים בכירים בצה״ל הובעה התמרמרות
נוכח תשובתו הבלתי־מדוייקת של סגן שר־הביטחון.
מרדכי ציפורי ,לשאילתה מוזמנת שהופנתה אליו
בכנסת בקשר להעלאתו־בדרגה של סגן־אלוף
גדליה ,מי שהיה קצין־מודיעין בפיקוד הדרום
ערב מילחמת יום־הכיפורים.

כתיצובה לשאילתה טען ציפורי ,בי גדליה
הועלה לדרגת אלוף־מישנה עוד לפני
הבחירות לכנסת ,וכי לדעתו היה בהעלאה
זו משום פגיעה במוראל צה״ל .האמת היא
בי ההמלצה להעלאתו בדרגה של גדליה
ניתנה עוד בתקופת כהונתו של פרס
כשד־הכיטחון ,אולם ההעלאה עצמה
בוצעה ככר בימי המישטר הנוכחי.
קצינים בצה״ל טענו כי התבטאות מעין זו של
סגן שר־הביטחץ כלפי קצץ בכיר בצה״ל מהווה
פגיעה אישית חמורה ביותר ,מה־גם שגדליה משרת
עתה ביחידה צבאית שאין לה שום קשר למודיעין,
שעל שירותו של גדליה בו נמתחה ביקורת בדו״ח
ועדת אגרנט.

העיתונאי□ תוב עי □
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כפעם הראשונה נשקפת סכנה של שכיתה
כללית של עיתונאי ישראל ,על רקע

שר־החינוך־והתהכות עומד למנות את הרב
ישראל לאו ביו״ד המועצה־הציכורית־
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לתרבות־ולאמנות ,במקומה של לאה פורת.
יהיה זה צעד נוסף במסעו האיטי אך העיקבי
של זבולון המר להשלטת הדת בחיי התרבות בארץ.

..אסקימו ד*□!!״ -
לברד!,
פירטו של הכמאי הישראלי בועז דווידזון,
״אסקימו לימון״ ,נבחר עד־ידי ועדת
פסטיבל הסרטים בברלין לייצג את
ישראל כפסטיבל שיערך שם בחודש הבא,
מתוך כל !הפרטים הישראלים שנשלחו
כמועמדים לבחירה.
הסרט ,שהופק על־ידי מנחם גולן ,עוסק בסיפור
אהבה של גימנזיסטים בתל־אביב של סוף שנות
החמישים.

הבורס ה

קנ ה ייאלגר״
ו״אופציות לאומי״
עליית שערי המניות ככורסה נמשכת
כאיטיות .היא תימשך עוד פרק זמן ,עד
שהבנקים יגמרו את תקופת ההודעות
שלהם על סיום השנה .כדאי למכור מניות
בנקים לפני ההודעה על החלוקה ,אם אין
כרצונך להחזיק במניה כהשקעה לכמה
חודשים.
חישוב של מניית בנק המזרחי ,למשל ,מראה כי
בניכוי ההטבות ומניות־ההטבה המחולקות ,עומדת
המניה על שער של כ־ 170לערך ,שהוא שער
כדאי ביותר.

שים עין על מניות ״אלגר״ ,העולות בקצב
מהיר כאשר בל הכורסה שוקטת .הגורם
הרוכש מניות אלה ניזון ממידע פנימי,
ויודע מדוע הוא קונה.
שים עין על אופציה ב׳ של בנק לאומי .מניות הבנק
עולות לאט ,אבל בטוח ,כאשר שער בנק לאומי נמוך
מהפועלים ודיסקונט — דבר חסר־תקדים.
אין ספק כי שערי הבנק יעלו לקראת המאזן שלו.
ועימם שער אופציה ב׳ שהוא נמוך עתה.

ה3הרה
בכתבת העולם הזה ) (2107על ״הדישדוש האחרון
של ד״ש״ נאמר כי ח״כ עקיבא נוף הטיל ,בלהט
הוויכוח ,טלפון לעבר אל״מ )מיל (.סטלה לוי.
עורך־הדין שמעון דגן פנה אל העולם הזה בשם
השניים ,והכחיש את הדברים מכל וכל.
העולם הזה ערך בירור נוסף .הסתבר כי אומנם הוטלו
חפצים באותה ישיבה .אולם קיימות גירסות שונות
לגבי פירטי התקרית.
משום כך רואה העולם הזה לנכון לחזור בו מן
התיאור הנ״ל ,ולהתנצל לפני ח״כ עקיבא נוף.

פ ת ב־ ה ר דיו
נ ת פ ס בגני ב ה
כני רום ,הכתב לענייני תעופה של
״שידורי־ישראל״ ,המשמש עתה גם
כתפקיד ממלא־מקום הכתב הצכאי
של הרדיו ,במקומו של רוני דניאל
השוהה בקאהיר ,נעצר השבוע כחשוד
כגניבה.
בני רום נעצר בצאתו מחנות השק״ם
בתל-אביב ,כשברשותו שני ספרים,
שאותם ניפה להוציא מהחנות מבלי
ששילם עבורם .הוא נעצר ,הואשם
ושוחרר בערבות.

