
אלמוג יעקב מאת

 מטבע־ חשבונות תעלומת
,,,ו־ב של החוץ

 רבים כספים מחזיקה לשעבר רפ״י מיפלגת כי שמועות רווחו רבות שנים במשך
 רבים מאמצים השקיע ספיר, פנחס המנוח, שר־האוצר בשווייץ. בנקים בחשבונות

בתוהו. עלו המאמצים אלה. חשבונות לגילוי
 — יעקובי וגד אכמוגי יוסף פרס, שמעון _ לשעבר זו מיפלגה ראשי

 אחד שם על או רפ״י של שמה על זר מטבע חשבונות של קיומם את הכחישו
בשווייץ. בנק בחשבונות מראשיה,

 התעוררה לשעבר, רפ״י מראשי אחד עתה מעורב שבו אזרחי מישפט בעיקבות
 הצפויים, לגילויים מודע זר למטבע האגף הבנקים. חשבונות את לגלות תיקווה

זה. מישפט של מהלכו אחר ועוקב
 מדיניות בחו״ל, בבנקים זר מטבע החזקת עתה המאפשר בחוק, השינוי למרות

 לפני בחוץ־לארץ, בבנק זר מטבע חשבון שהחזיק מי כל לדין להעמיד היא האוצר
פוליטיות. למטרות גם זה גילוי לנצל יבקשו הליכוד שראשי הנמנע מן לא המהפך.

בלימה תוכנית

המתנחלים
עסו אינם אלון־מורה מתנחלי כאשר

 מצליחים הם הכביש, על בהפגנות קים
המיסים. משלם חשבון על רב כסף לעשות

 אלון- התנחלות איש חתם באחרונה
 עם הסכם על סלונים, צבי מורה,

 מישרד־ יעביר שלפיו מישרד־הביטחון,
 אלון־מורה מתיישבי לרשות הביטחון

חד עשרות ובו קומות שלוש בן מיבנה
סלונים קדום. מחנה בתוך הנמצא רים,

ייבדקו היהלומנים
 מישרד־האוצר הוציא בדצמבר 31ב־

 על־ידי הספרים ניהול חובת בדבר תקנות
 הציבוריות הסערות למרות יהלומנים.

 אלה, תקנות להוציא המגמה את שליוו
בשקט. הוצאתן עברה

 1ב- רק לתוקף אומנם ייכנסו התקנות
 יש החוק שעל״פי כיוון השנה, באפריל
 לפני חודשים שלושה אלה תקנות לפרסם

ה פירסום אחרי אולם למעשה, הפעלתן
 על- אלא לשנותן, עוד אפשר אי תקנות

אחרות. תקנות הוצאת ידי
 בדקדקנות עתה מכינים במישרד־האוצר

 — אפריל באמצע שיתחיל מיבצע רבה
 היהלומנים אם בדיקה לשם מאי, תחילת

 יהיה לא המיבצע ספרים. מנהלים אכן
 מרבית את להקיף ישתדל אלא מידגמי,

בארץ. הפועלים היהלומנים

□ גנוב טלפוניםליבראלית מסבר
המשק את

 ייגאל לסגן״ראש״הממשלה, כי נראה
 דבר כל לסבך מייוחד כישרון יש ידיו,

 ישיבה נערכה באחרונה נוגע. הוא שבו
 פיתוח, ערי לענייני השרים ועד של

 לישיבה שבא היחידי המיקצועי והפקיד
אלחנני. דורון ידיך, של עוזרו היה זו

 לאחיות לתת החליטו אלחנני את ידיו
 המועדפים, התנאים את בבתי־החולים

בערי־ להתגורר שעובר למי הניתנים

דץ סגן־ראש־ממשדה י
לבוץ ישר

 80,000 בסך לדיור הלוואה :פיתוח
לי 30,000 בסך עומדת הלוואה לירות,

 דרגות, בשתי אוטומטית הקפצה רות,
שונות. סוציאליות והטבות

 להעניק כמו בדיוק הגיונית זו החלטה
 לעולים המגיעות זכויות הארץ ילידי לכל

חדשים.
העוב כל דרשו ההחלטה, כשפורסמה

 אותם לקבל הם גם הרפואיים דים
 גורמים כי עתה, ברור לאוצר התנאים.

התנאים. אותם ידרשו במשק נוספים
 יקדישו הקרובה הממשלה בישיבת

 שאליו מהבוץ לצאת כיצד :לשאלה דיון
המשק. את ידיו הכניס

 האינפלציה לבלימת התוכניות שלל אל
 עד אחת. תוכנית עוד להתוסף עומדת

 גפני, ארנון בנק-ישראל, נגיד הגיש כה
 עשה וכן האינפלציה, לבלימת תוכנית
סיוון, עמירם מישרד-האוצר, מנכ״ל

9
פלומין סגן־שר

ביקורת תחת

 אגף ראש עם יחד כזו תוכנית שהגיש
ברגלס. איתן הפרופסור התקציבים,

בי מתחו הליבראלית המיפלגה בחוגי
 פלו־ יחזקאל סגן־שר-האוצר, על קורת
 מיפלגת איש שהוא שסיוון, כך על מין,

 מן איש ואילו תוכנית הגיש העבודה,
 פלומין כן. עשה לא הליבראלית המיפלגה

 והביטוח, החיסכון על הממונה על הטיל
 הכללי, החשב על צוקרמן, בן־עמי
 ה־ היועץ ועל גזית, (״ג׳ורי״) גיורא

 קסו- אבנר מישרד״האוצר, של מישפטי
 לבלימת תוכנית עימו יחד לעבד טו,

 בשמו ולאוצר לציבור שתוגש האינפלציה,
סגן״השר. של

במדים ״אגוזי״
 בקנטי־ ביותר הנמכרים המוצרים אחד

מתו אגוזי הממתק הוא השק״ם של נות
״עלית״. צרת

 באחרונה קונים החלו מילואים אנשי
 ומאות. עשרות של בחבילות זה ממתק
 בתל־אביב בחנויות עולה אגוזי כי מתברר

 השק״ם שבקנטינות בעוד לירות, 6ל- 5 בין
 המילואים וחיילי לירות, 2 רק מחירו

 עבור ממנו ניכרות בכמויות מצטיידים
שיחרורם• לפני מישפחותיהם

ל ע ר א ״ ב
 שותפה ״תדיראן״ הישראלית החברה

 מכשי־י המייצרת איראנית בחברה בכירה
 נפרצו בטהרן המהומות בעת רי־טלפון.

 אלף 25 מהם ונגנבו החברה, מחסני
מכשירי״טלפון.

 לארץ. הגיעו המכשירים עיקבות אולם
 ״אל-על״־ מעובדים אחדים כי מתברר
 הצליחו לטהרן, בטיסות־החירוט שטסו
 מאות מהם וקנו הפורצים עם קשר ליצור

 המכשיר, דולר 5 במחיר מכשירי-טלפון
דולר. 10 — הקאטלוגי מחירו לעומת

כיסאות
ס כלכל״

 זיו יורם של מינויו כי נראה 9
ל עומד המדינה, הכנסות על כממונה
התבטל.

הבינ ״הבנק כמנהל היום המכהן זיו,
 אמור היה בירושלים, הראשון״ לאומי

 עתה אולם נוידרפר, משה את להחליף
 בתמיכת הזוכה שנוידרפר, הסיכויים גברו

 יישאר פלומין, יחזקאל סגן־שר-האוצר,
בתפקידו. בכל-זאת

 ישראל בשגרירות הכלכלי היועץ •
 לא-ץ לחזור עומד רף, איתן בוושינגטון,

אחדים. חודשים בעוד
ה מישרות: שתי לרף הוצעו כה עד
 ומנהל מישרד-התעשייה סמנכ״ל — אחת
 הד״ר במקום המישרד, של סחר־חוץ מטה

 ממישרד-החוץ הושאל כהן כהן. יעקוב
טישרד- ביקש ועתה למישרד״התעשייה,

את לחדש שלא ממישרד־החוץ התעשייה
8־־־------ ---------- ........—

.

ב ללוחמה הרשות ומנכ״ל בינלאומיים
 היוצא הלפרין, דני במקום הערבי, חרם

לארצות־הברית.

 הפורש, מישרד-האנרגיה מנכ״ל ס
להשק חברה להקים עומד ורדי, יוסי
 של בנו רוזנפלד, יורם עם יחד עות,
 לפני רוזנפלד. שלום ״מעריב״, עורך

 בשליחות לצאת ורדי עומד החברה הקמת
 למשך הקאריביים לאיים העולמי״ ״הבנק

 שם. מערך־אנרגיה לארגן כדי חודשיים,
 יהיה הקאריביים באיים ורדי של שכרו
 לירות 3,800כ־ שהם ליום, דולאר 200

ליום.

העשירים

פדוניפ צפי
מתנת־חינם

 ארץ־ טדרשת את במקום להקים מתכוון
ישראל.

 המתנחלים ישלמו לא המיבנה תמורת
 אותו יקבלו הם — אחת אגורה אף

 בני״ למידרשה להביא כוונתם במתנה.
 50 של סכום תמורת מחוץ־לארץ, נוער
 הקניית תמורת ליום, לירות) 950(כ״ דולר

 אפשר במיבנה פנימיה. בתנאי ״ציונות״
 שההכנסה כך בגי־נוער, 90 לשכן יהיה

 מישרד- של זו ממתנה אלון־מורה של
 או ליום, לירות 85,500 תהיה הביטחון

בשנה. לירות מיליון 31מ־ יותר
 מיפ- שני באלון־מורה פועלים בינתיים

 כסף הם אף המכניסים אחרים, עלים
מסו אינה אלון־מורה של המסגריה רב.

 ,1982 שנת עד הזמנות עוד לקבל גלת
 מטישרד-הביט- הן שלה ההזמנות כשכל

 בתמיכה זוכה ילדים לבגדי המיפעל חון.
רב. כסף הוא אף ומכניס המפד״ל, מחוגי

ד ו ל ע י ן פ ב ל
 בדמותו באחרונה, התגלה נוסף לבן פיל

ביפו. ״אייזנברג״ בית״החולים של
 שלוש לפני החליט, מישרד־הבריאות

 ומפואר חדש בית־חולים הקמת על שנים,
 אשר אייזנברג, שאול של שמו על

 לבית־ לירות מיליוני 10 של סכום תרם
החולים.

 יותר היום עד הושקעו בבית־החולים
 של במחירים שהן, לירות מיליוני 100מ-

לירות. מיליון 250כ־ היום,
 מישרד־הבריאות, תקציבי קיצוץ ביגלל

 שר- של כניסתו עם שנערך סקר ואחרי
 לתפקידו, שוסטק אליעזר הבריאות

 בית־החולים, בניית את להפסיק הוחלט
 תל- באיזור נוסף שבית-חולים בטענה

החדש. מערך־האישפוז על עונה אינו אביב
 ירד בערך לירות מיליון 250 של סכום
לטימיון.

 המדון שערוריית
בירושלים

 אחד סביב לפרוץ עומדת שערורייה
 בירושלים, ביותר המבוקשים המיגרשים

 באבו־ הכנסייה ליד דונם 2,7 בן מיגרש
טור.

 בית־ספר להקים עמדו זה מיגרש על
הבכי המלונאים אחד אולם למלונאות•

 מישרד־ את לשכנע הצליח בארץ רים
 שעליו המיגרש, את לו לתת התיירות

מפואר. בית-מלון יבנה
 על לחוץ־לארץ, לקח מלונאי אותו
 מישרד־התיי- מראשי אחד את חשבונו,

 המשקיעים את שם לפניו להציג כדי רות,
 מישרד״התיירות כי הטוענים ויש שלו,

 המיגרש של ייעודו את לשנות החליט
 המודה פקיד־בכיר, אותו של לחצו משום
לחוץ־לארץ. הטיול עבור זו בצורה

■


