
 על ביקורת
המדינה מבקר

ארכיאו לחוגים ההרוגים אנשים כמה
 מידע לכדוק החלו כירושלים, לוגיים
 פסיפס הריסת על לאחרונה אליהם שהגיע
 מכקר־ הוראת פי על וכלתי־ידוע, יפהפה

 נכנצל. ארנסט הד״ר המדינה
 שכו פסיפס התגלה המידע, על־פי

 היסודות נחפרו כאשר יהודים, סימנים
 כירושלים. כרוכע־היהודי נכנצל של לכיתו

 כפי לאגף־העתיקות, כך על נמסר לא
 על יציקת־כטון ונעשתה החוק, שמחייג
תתעכג. לא הבניה שעכודת כדי הפסיפס,

לבחוש החל וייצמן
 שר־ החל הכרית, מארצות שוכו מאז

 פגישות כסידרת וייצמן, עזר הביטחון,
 כדי אחרות, ממיפלגות אישיים עם

 הפוליטי. עתידו את להבטיח
 השבוע נפגש אלה שיחות כמסגרת

המפד״ל. משרי אחד עם וייצמן

 אמ״ן ראש
כעיתונאי עבד

 האלוף לשעבר, ראש־אמ״ן כי התגלה עתה רק
 ידיעות בצהרון מאמרים פירסם גזית, שלמה (מיל.)

 המאמרים הצבאי. בתפקידו ששירת בעת אחרונות,
 כלל, חתומים לא או בדויים בשמות חתומים היו

 תשלום. עבורם קיבל וגזית
 גזית קיבל לא לפקודות־מטכ״ל, כניגוד
 הצכא ושלטונות אס׳׳א מראש לכך אישור

שדו. הצדדית העכודה על ידעו לא כלל

למפד״ל ■צטרף גבון
 לרב־הצבאי־ הציע בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,

 ולהצטרף מצה״ל להשתחרר נבון, גד האלוף הראשי,
 ריאלי מקום לנבון הבטיח בורג המפד״ל. לצמרת

לכנסת. הקרובות בבחירות המפד״ל ברשימת

הקרקע הוחכרה
הוורדים לעיר

 וורטהיימר, סטף ח״כ התעשיין, כי נראה
 עיר■ הקמת חלומו, את לממש עומד

 נחתם אחדים ימים לפני כגליל. הוורדים
 מינהל־־מקרקעיי־ לכין וורטהיימר כין חוזה

 לעיר• דונם 0000 ההכרת עד ייטראל
הוורדים.

 הסכם לחתום וורטהיימר עומד הקרובים בימים
 ראשונות דיור יחידות 500 להקמת רסקו חברת עם

בעיר־הוורדים.

דקלים גונבת אילת
 ומישרד■ אילת עירית של משותף כמיכצע
 כדואים אדה כימים עוסקים התיירות
 לחוף מאל־עריש דקלים אלף כהעכרת

מעלים כאד־עריש המימשד־הצכאי אילת.

 1000 מקבלים והבדואים זו, מגניבה עין
 מעכירים הם אותו דקל כד עכור לירות

לאילת.
 קובע פת, גדעון התיירות, לשר שהוגש תזכיר

 שנערך התזכיר, פי על לגמרי. מייותר זה מיבצע כי
 מעטים דקלים רק מגיעים מיקצוע, אנשי על־ידי

 ההעברה בגלל וזאת חיים, כשהם מאל־עריש
 הדקלים של הקליטה סיכוי גם הבלתי־מיקצועית.

 הקרקע בתנאי ההבדלים בגלל רב, אינו האלה
לאילת. אל־עריש בין

תימכר לא ארקיע
 לקנות נכונות שהביעו מהגורמים אחד אף כי נראה

 כן. יעשה לא ארקיע, חברת את
 חברת הפוטנציאלים, הקונים ערכו אותן הבדיקות

 הורביץ, יגאל וח״כ שיף חיים המלונאי ננף,
 ארקיע של מצבה על שפורסמו הנתונים כי גילו
נכונים. אינם
 ״אדקיע״ חובות כי ידוע היה כה עד

 לעומת לירות, מיליוני 400לכ־ מגיעים
 מיליוני צ00לכ־ המגיעים החכרה נכסי

 החכרה חובות כי ברור עתה לירות.
דירות. מיליון 400מ־ כהרבה גדולים

יצטרף דרוקמן
לתחיה

 שלא כמפד״ד לחכריו שהבטיח למרות
 דרוקמן היים ה״כ עומד מהמיפלגה, לפרוש
 למיפלגתו ולהצטרף מהמפד״ל לפרוש

התחיה. מיפלגת נאמן, יובל של החדשה
 גושלאמונים מראשי וולדמן, ואליעזר פורת חנן

 משיחות־ התרשמו התחיה, ממייסדי וכיום לשעבר
 עימו ישוחח שאם דרוקמן, עם שלהם השיכנוע

 דרוקמן. ״ישבר״ קוק צבי־יהודה הרב
 את אליו להזמין מתכוון הקשיש הרב

 לו להורות יום־הכיפורים, אחרי דרוקמן
להתחיה. ולהצטרף מהמפד״ל לפרוש

חובה משענות־ראש
 לפיה הצעת־חוק מכין מיש^דדותחכורה

 מישענות-ראש להתקין רכב כעלי יחוייכו
שלידו. ובמושב הנהג כמושב

 רבות בארצות נהוגה מישענות־הראש התקנת חובת
בעולם.

וערבה הנגיד משפחה
 לשעבר, בנק־ישראל נגיד של מישפחתו בני

 מצמרת שאיש מכך נעלבו הורוביץ, (״דולק״) דויד
 לזיכרו שנערך לסימפוזיון בא לא האוצר מישרד

הורוביץ. של

ש פרס דור
ואמנות הצהרות

 פרם, שימעון ח״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש
 מרכז־המיפלגה. חברי עם שיחות־אישיות במסע החל

 הצהרות מהכרי־המרכז מבקש פרם
 התמודדות כד לקראת כו ותמיכה נאמנות

המיפדגה. ראשות על אפשרית
חריף. מוסד! עם בביתו פרם נפגש שעברה בשבת

דוחף רביו
אדון אח

 כבדים לחצים לאחרונה מפעיל רבין יצחק ח״כ
 להתמודד לשכנעו ומנסה אלון יגאל ח״כ על
 פרס. שימעון כנגד העבודה סיפלגת ראשות על
 אך כסרוכו, אדון איתן עדיין כה עד

 על כקרוב יודיע •הוא כי רומזים מקורביו
פרס. נגד התמודדותו

ריקות דירות 7000
 אין כי נראה שונים לפירסומים כניגוד
 עומדות כיום חדשות. כהתהדות־כניה צורך

 4000 מהן ריקות, דירות 7000מ־ למעלה
 הנמצאות ופיתוח״ ״שיכון חכרת של דירות

הערים. כמרכזי

 מארג! 1רבטמ
לחנינה מה1עצ

 מהכלא, חאחרוגה חופשתו כעת
 לשעכר, ראש*עיריית*רחובות פנה
 אל רכטמן, שמואל ״כ, ח שהיה ומי

 מהם וביקש ברחובות, שונים אנשים
 תקרא אשר המוגית עצומה לארגן

 ולשחררו אותו לחון לנשיא־־המדינה
מהמאסר.
 יקבל הנשיא אם כי טען רכטמן

 עשרות חתומים יהיו שעליה עצומה
 מדי• ביניהם רחובות, מתושבי אלפים

 רב סיכוי יש מ״מכון־וייצמן־•, ענים
לכקשת־חהנינה. יעתר שהנשיא

 אחד, אף על ידוע לא בינתיים
 שהסכים רכטמן, פנה אליהם מאלה
כזו. עצומה אירגון למען לפעול

הוזלו
עפר עבודות

"3ה*ט* נדחה
גייהאן של
 מצריים נשיא לביקור האחרון ביום
רע נתנה בחיפה, אד׳סאדאת אנוור

 1500 אל־סאדאת, ג׳יהאן הנשיא, יית
 לירות אלף 45כ* שהם במזומן דולר

 ראש־ של הצבאי ליועץ ישראליות,
 (,,פדוי* אפריים תודאלוף הממשלה

 ה• בין אותם שיחלק כדי. פות, קה״>
 כמשך ששרתו הישראליים נהגים

 המיצ־ המישלחת את הימים שלושת
רית.

 מחי• למנהל הכסף את העביר פורן
 אברהם במישדד־החוץ, דקת-אודחים

 וטען לקבלו סרב כרמץ אולם כרמץ,
 לנהגים, אסור התקש״יר על*פי כי

מיפים. לקבל עוכדי־ימדינה, שהם
המת פיח של בידיו נותר הכסף

 יבקר כאשר ג׳יחאן, את לשאול כוון
 בי האוטונומיה מישלחת עם השבוע

̂. עם לעשות מה מיצריים, סדרן הכם
נשיא לרעיית להציע עומד

 מפגרים לילדים ד0
גן• בהיסח להקים או

 בסי הערבי לכפר הכסף את לתרום
•ים

 להקי י•! >, 1
ג׳יהאן. של שמה את שישא ילדים

 או מת-טכעון
כיקרה, בהם

 בינתיים, הושעו, בנגב החדש המערך פיתוח תוכניות
 חודשיים. עד חודש של לתקופה
 עבודות־העפר. מחירי לירידת גרמה זו השעייה

 והקרן- כמישרד־הבטחון גופים מצליחים כיום
 זול במחיר פיתוח עבודות להשיג הקיימת־־לישראל

.1978 נובמבר בחודש שגיקבע מהמחיר אחוז 10בכ־

■פטר ארליך
ירמוס את

 שימחה שר־האוצר, הודיע לבלגרד, שיצא לפני
 רשות־החברות מנהל את לפטר כוונתו על ארליך,

 כנאמנו ידוע ירמנם ירמנס. אפרים במישרד־האוצר,
 פלומין. יחזקאל לשעבר, סגן־שר־האוצר של

 כיום המשמש בועז, לדויד תוצע המעזרה כי נראה
באוצר. הממונה־על־התקציבים כסגן

בטלוויזיה חומר אין
 מנהל־הטלוויזיה גם שהוא רשות־השידור, מנכ״ל

 לפיד, (״טומי״) יוסף שלה, ומנהל־מחלקת־התוכניות
 הפקה חברות כמה אל דחופה בקריאה פנה

 הטלוויזיה עבור סרטים במהירות שיכינו פרטיות
הישראלית.

 עומדת הטלוויזיה כי להודות נאלץ לפיד
 לשידורים הנוגע ככל שכורה שוקת כפני

מקוריים.

ינאי יוסי


