
שחיטה
האוצר בצמרת

 לערוך עומד ארליך, שימחה שר־האוצר,
 ולהיפטר כמישרדו אישיים שידיים

 שנותרו הכבירים הפקידים ממרבית
 המזוהים הקודמת, מהממשלה כירושה

 מיפלגת־העבודה. עם
 עמירם המישרד, מנכ״ל גם יהיה המודחים בין

 הרושם, את בציבור ליצור מתכוון ארליך סיוון.
אלה. פקידים באשמת הכלכלית המדיניות נכשלה כאילו

פרס ביקש מדוע
מבגץ* רשות

 על שקטה ביקורת נמתחת מיפלגת־העבודה בצמרת
 למנחם מראש ביכלל הודיע כי על פרם, שימעון ח״כ
 וביקש חוסיין, המלך עם הצפוייה פגישתו על בגין
 פרם על היה המבקרים, לדעת לכך. רשות ממנו

 מכן לאחר ורק חוסיין, עם כל קודם להיפגש
 לראש־הממשלה. על־כך לדווח

 ״בסדר״, להיות המוגזמת נטייתו על־ידי
 עצמה, היוזמה את רק לא פרס הכשיל

שלילי. תקדים גם קבע אלא

בשריד נעזר פרס
 הובעה מיפלגת־העכוהה ראשי כקרב

 נותן פרס ששימעון על־כך התמרמרות
 נאומיו בל על לעכור שריד יוסי לח״כ
השמעתם. לפני

 שמגיע לפני כי טוענים זו מיפלגה מראשי אחדים
 לכך זכאים ראש־המיפלגה, נאומי על לעבור לשריד
יותר. בכירים אנשים

שבוע בבד כנסת
 הכנסת של מיוחדות לישיבות לקרוא מתכונן המערך

 המתחילה הכנסת, של הפגרה בתקופת שבוע, מדי
הבא. בשבוע
 כמה עד להשאיר היא המערך אנשי כוונת

 כעוד כארץ, מטעמם חכרי־כנסת שיותר
 על הודיעו ככר הליכוד מאנשי שרכים

הפגרה. כעת מהארץ העדרותם

•!*שיר ליבו־
 קיטל ליטני, יצחק רשות־השידוד, מנט״ל

משח טעליסה חבטחה שעטר טיטטוע

ו ק י ל א ר

גוה העו&ס
 חד־פעמית מעלייה להימנע רצון מתוך

האינ לדהירה בהתאם העיתון, במחיר גדולה
 העלאות- של שיטה המינהלה נוקטת פלציה,

הצורך. לפי פעם, מדי קטנות מחיר
 הייצור, בהוצאות העלייה בעיקבות השבוע,

 ,15ב״* המחיר את להעלות המניהלה נאלצת
 הפעם שגם מקווה היא הגיליון. ל״י 15ל־

בהבנה. לדבר הקוראים יתייחסו

 נוספת לתקופת־כהונה המר, זבולון ידך, ח ה
הרשות. כמנכ״ל

 בחודש מסתיימת ליבני של הנוכחית כהונתו
הקרוב. מרס

השידור לרשות בלוך
 עומד כלוך, (״דני״) דניאל ״דבר״, כתב

 שר־החינוך על־ידי השכוע להתמדת
 רשות־השידור מליאת כחכר המר זבולון

שלה. והוועדיהמנהל
 בלוך, את למנות המר סירב המליאה, מונתה כאשר
 ישעיהו מיפלגת־העבודה איש את במקומו וקבע

 דרשה אברך, של התפטרותו אחרי אולם אברך.
 נעתר והמר בלוד, ימונה הפעם כי מיפלגת־העבודה

לדרישה.

דפלאטו ולא!■!■!!
 ליועץ מיכתבים שלח פלאטדשרון שמואל ח״כ

 ולשר הכנסת ליושב־ראש לממשלה, המישפטי
 בדיקות פי יעל כי טען שבהם התיקשורת,

 בביתו, הטלפון בקווי מומחים שערכו אלקטרוניות
 שלו. הטלפון לשיחות האזנה קיימת

 ההאזנה את מייד להסיר דרש פלאטו
 לברר כדי מישטרתית כחקירה ולפתוח

זו. לפעולה האחראי מי

חדשה וחליפה
לראש־המשלחת

 כ־ ישראל של הכא ראש־־המישלחת
 קיבל כלום, יהודה הפרופסור או״ם,

 ערב חליפות, לקניית מיוחד תקציב
 ממיש־ דרש הוא לניו־יורק. יציאתו

 עם מכונית לרשותו להעמיד רד־החוץ
 כירושלים מכיתו אותו שתיקח נהג

 כקריית־גת, ״פולגת״ החרושת לבית
 וסירב החליפות, את שם לרכוש בדי

 הפרטית. כמכוניתו לנסוע
 כותב־נאומים וקיכל, דרש, אף בלום

 ישראלי זה יהיה שלא כאנגלית, מיוחד
אמריקאי. אלא כניו־יורק, השוהה

תליסוויס עם פגישות
צה״ל של קציני כין השיחות

 (אל״מ) מקבילות בדרגות קצינים לכין
 כתחילת נערכו אשר לכנון, מצכא

יימשכו. השבוע,
 בפגישתן הקצינים, קבוצות שתי בין הוסכם על־כך

האחרונה.

סירב גולדנברג
 להתמנות שעמד גולדנברג, אמנון עורך־הדין

 לממשלה, הצטרפה שד״ש לפני כשר־המישפטים
 היועץ־המישפטי־ תפקיד לו והוצע ארצה הוזעק

לממשלה.
 התפקיד בן.הוצע ועל סירב, גולדנברג
זמיר. יצחק לפרופסור

להעלמת קשר
הטביעות

 קשר־השתקה. מעין להשיג הצליחה תל־אביב עיריית
 כלי־התיקשורת כל עושים המצילים, שביתת פרצה מאז

 טביעה של מיקרים מלפרסם ונמנעים יד־אחת
הכרך. בחופי

 מיקרי־ שלושה אירעו האחרונה כשבת
 ה״קאנטרי־קלאב״, ליד אחד כמיקרה טביעה.

למוות. אדם טכע

 כאשר נכשל לשביתה קץ לשים האחרת הניסיון
 — לבוררות המחלוקת את למסור מישרד־הפנים הסכים

 שעליהן הנקודות אותן את גם למסור תבע אך
 סירבו לכך השביתה. שפרצה לפני הסכם הושג כבר

להסכים. המצילים

לויבוטינסק■ אובדת
 האזכרה על תרעומת הובעה שונים בחוגים

 על־פי זיבוטינסקי. לזאב הממלכתית
 האזכרה אורגנה ראש־הסמשלה, הוראות
 הסממנים כל את ונשאה צה״ל על־ידי

 ממלכתית. אזכרה של
 אישי־ רק ממלכתית לאזכרה זכאים החוק, על־פי

 ויושבי־ראש ראשי־ממשלה נשיאים, כגון מדינה,
 הרצל, זאב בנימין המדינה, לחוזה גם הכנסת.

ממלכתית. אזכרה נערכת לא

לארמון או־או
 מודעי, יצחק ,30ה־ חגיגות על הממונה שר־האנרגיה,

 אמצע עד אם כי אדמון, דויד לפירסומאי הודיע
 לבין בינו ההסכם על יחתום לא הוא השבוע
 אדמון יוכל לא שלפיו המדינה, שרות נציבות

 מנהל הוא עוד כל הפרטיים בעסקיו ולעסוק להמשיך
 תפקידו. את לעזוב עליו יהיה ,30ה־ חגיגות
 אך הגזירה, רוע את להעכיר ניפה אדמון
 עמד שר־,החינוך, עם שיחה לאחר מודעי,

 לעסקים התפקיד כין מלאה הפרדה על
הפרטיים.

בוטלה העל״ה־לרגל
 כאחד תוכננה אשר לרגל, הגדולה העלייה

 (מלכד 30ה־ שנות חגיגות שיאי משני
 על־פי השבוע בוטלה העצמאות) חגיגות
לחגיגות. הבינמישרדית הוועדה החלטת

 הפירסומאי החגיגות, מנהל של תוכניתו על־פי
 תבל רחבי מכל יהודים אלפי על היה אדמון, דויד

 לרגל המונית עלייה ולערוך לישראל להגיע
 בגלל כי התברר שעבר בשבוע אולם לירושלים,

בוטל. והוא למיבצע, היענות כלל אין תיכנון, ליקויי

■נחדד ם 1 לבא ד מנ
 לפטר עומד הורכיץ יגאל התעשייה שר

 מתפקידו מנדלכאום ׳משה הד״ר את כקרוב
 ״הבנק של מועצת־המנהלים כיושב־ראש

התעשייה״. ■לפיתוח

תעסוק פרנקל
בהפגנות

 פרנקל, שרד, הרדיו, של מיפלגות לענייני הכתבת
 תרבות לענייני כנספחת חודשיים בעוד לכהן תחל

 בניו־יורק. ישראל בצירות ועלייה
 לראש־הממשלה, כמקורכת הידועה פרנקל,
 ההסברה כאירגון היתר כין תעסוק

 ברית־ה^עצות, יהדות למען וההפגנות
כרדיו. עכודתה כעת התמחתה שכו שטח

ידין יגאל
שוב התחתן

 עומד ידין ייגאל סגן־ראש־הממשלה
 מנהלת :הקרוב בעתיד אשה לשאת

 ומי קופת־החולים, של ירושלים מחוז
 גולדה שד האישית הרופאה שהיתה
 פודקמינר. אליזכט הד״ר מאיר,
 הד״ר כי טוענים ידין של ידידיו

 לאשתו מפתיע דימיון דומה פודקמינר
כרמלה. המנוחה,
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