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 הסודית 1 זזתוג,.
שר־האוצר של

 בתקציב־הממשלה, וקיצוצים לחיסכון התוכנית מילבד
 השבוע הורביץ יגאל שר־האוצר מסר שעליה

 עוד מכין הוא הכלכלי, הקבינט ובישיבת בממשלה
 בסוד. עדיין נשמרת שמהותם דראסטיים, צעדים כמה

 מיועדת הורכיץ של הסודית התוכנית
 צימצום :עיקריים יעדים שני להשגת
 מוצרי-מותרות, של בעיקר בייבוא, קיצוני

 מהציבור. כספים וספיגת
 שר- בי הודלף, הורביץ של מקורביו מחוגי

 הכרוכים ההיבטים כל את כוחן האוצר
שטרות■ ובהחלפת כבדים כהיטלי־ייבוא

 שבמחזור. הכסף
 אינה אם חסרת־ערך, היא כלשעצמה ההלפת־הכסף

 מסויים באחוז מם הטלת כמו נוספים, בצעדים מלווה
 שאינם הפיקדונות כל ועל המוחלפים השטרות על

 צעד של פירושו יהיה מעשי באופן לטווח־ארוך.
 במשק אמצעי־התשלום כלל על חד־פעמי מס כזה

 הציבור. שבידי אמצעי־התשלום וצימצום
 הבנות מחייב כזאת תוכנית ביצוע

 טוענים יודעי-דבי חוגים אולם ממושכות.
 ״בנק־ישראל״ שכמחסני אפשרות קיימת כי

 בעבר שהוזמנו חדשים, שטרות מוחזקים
שהתבטלה. החלפת־שטרות לתוכנית

 יצטרף חורימץ
ל״חרווז״?

 מינויו זכה שבה בקואליציה הכללית התמיכה נוכח
 מקורביו לו מייעצים כשר־האוצר, הורביץ יגאל של

 לתנועת־החרות. להצטרפותו לפעול רפ״י בסיעת
 סיכוי כל אין חדשות בבחירות כי טוענים היועצים

 שמו שהסב הורביץ, של בראשותו לע״ם, לפלג
 אחד. במנדט אפילו לזכות לרפ״י,

 לתנועת־ בולו הפלג יצטרף אם זאת, לעומת
 הורכיץ של סיכוייו גדולים החרות,
 הניצי האגף על מקובל מנהיג שם להפוך

 תפקיד על אפילו ולהתמודד שבתנועה,
 בגין, של פרישתו אחרי ראש־הממשלה,

 וייצמן. לעזר נגדי כמועמד
 על־ידי בברכה יתקבל הורביץ של זה מעין צעד

 מבודד עצמו המרגיש שרון, אריאל שר־החקלאות
 אם כי טוענים הורביץ של מקורביו בחרות. ומנוטרל

של להחזרתם להביא הדבר עשוי לחרות, יצטרף

 ■כחוב בגין <ן0יו
ס ונר מר רכ׳ן־

 לתיקשורת, ראש־הממשלה יועץ
 לאור להוציא עומד נקדימון, שלמה

 כשלוש דווקא שיעסוק מדיני, ספר
חאחרו* ממשלת־־המערך של שנותיה
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היחסים שבמרכזו ■הנושא, על עב־־כרס

 לשימעץ רכין יצחק שכין העכורים
 כמט■ שר״הכיטחון שהיה מי פרם,

 ממדי כצימצום עוסק חוא עתה שדתו.
■לדפוס. להכינו כדי הספד

 מלכתוב מנוע הוא כי טוען נקדימץ
 כיוון בגין, ממשלת על גם דומה ספר

 לשמיר!־{ התחייבות עד חתום שהוא
סודיות.

 ואף לתנועת־התחיה, שהצטרפו המיפלגה, פורשי
בתנועה. גוש־אמונים לתמיכת

שגר־ר ־ דטייף  ה
אל המצר■ שר בי

 המישלהת ראש עבד־אלי־לטיף, אחמד
 לשיחות הטכנית לוועדה המצרית

 המצרי השגריר להיות עשוי האוטונומיה,
כישראל. הראשון

 שהתקיימו בעת בישראל, האחרון בשבוע ששהה לטיף,
 ושאף בתל־אביב, לרום במלון ועדת־המישנה ישיבות

 היה ברצועת־עזה, הערים ראשי עם בקשרים עמד
בירדן. מצריים שגריר בעבר

 יילקנותיי בנס■□
ה״נגד״ מצביע■ את

ה מיסדרונות של הקלעים מאחרי
 הקואליציה ראשי כיום עוסקים כנסת

 כמה של ליבם את לקנות בנסיונות
 תיקה עד בהצבעה ממצכיעי־הנגד,

 כ* שנערכה כחולךההפלות, ה סעיף
 וראשי- הליכוד מצליף שעבר. שבוע

 ממצי במה לשכנע מבקשים הסיעות
להי הקואליציה שבקרב ביעי־הנגד

 או שוב, ההצבעה כשתיערך מנע,
 הכנסת, מכניין ההצבעה כעת להיעדר

 רוב להשיג תוכל שהקואליציה כדי
חוזרת. בהצבעה

 ח״ב הוא לשיכנוע המועמדים אחד
 ש■ סבורים שהליכוד אודמרט, אהוד

 שקולו רמז היתה שדו הצכעת-הנגד
 לליכוד, חשוכות כעל עדיץ הוא הכודד

 מנודה אולמרט בו. לזלזל אין כן ועד
 וחושש פלגי־הליכוד, כל על-ידי כימעט
 כקרב אולם הכאה. ככנסת לגורלו
 שיצ■ מעדיפים תנועת-החרות סיעת

ייאל שלא וכילכד הממשלה, נגד כיע
 אם לחרות, לצרפו לו להבטיח צו

 השר שבראשות לע״ס, פלג היעלמות
שוסטק. אליעזר

 תהיה, אם הכאה, שכהצכעה מאחר
• מצכיעי־נגד שלושה נוכחים יהיו  ס

 ״בים הה — הקודמת בהצבעה נעדרו
 — פעיל ומאיר כרעם עוזי רכין, יצחק

הליכוד. תימרוני כנראה, יעזרו, לא

 ם ■ יק * ר א ן־י ב
ברט■ מישדד

 אל־על, חברת של המנהלים מועצת יו״ר בן־ארי, מרדכי
 שיעניק פרטי, מישרד להקים עשוי מתפקידו, שהודח

 לחברות־תעופה. שרותי־ייעוץ־וניהול
 יועץ לשמש ההצעה את שדחה בן־ארי,

 להציע עשוי לשר-התחכורה, לענייני-תעופה
 למישרד־התחבורה, מישרדו שירותי את

 זרות דחכרות־תעופה ובן ״אל־על׳, להכרת
שלו. הידע את לנצל שיבקשו

 ירחון מימון •סקרו
המסד״ל צעירי

 הופעת את יפה בעין רואים שאינם במפד״ל, חוגים
 לחקור יתבעו לפנים, פנים המפד״ל, צעירי ביטאון

 הירחון. של המימון מקורות את
 קרן אם לבדוק יש חוגים אותם לטענת
 תומכת אינה במישרד־החינוך סודית

 הפוליטיות מטרותיו את המשרת כירחון,
המר. זבולון של

יק11אייבי
ם תרו ״ ד ה! מדי מ ק ל

 מחזיקה קמבודיה פליטי לעזרת קרדהטלוויזיה
 בארץ בבנקים התרומות כספי מרבית את

 - ברעב בינתיים גוועים פליטים שרבבות בעודי
טלפון בשיחת נתן אייבי ספן־השלום קבל כך

 קמבודיד,־תאילנד. מגבול
 כולל הקרנות, על ובזעם בדמעות דיבר אייבי

 מעבירות ואינן מיליונים שאספו הצופים, קרן
 תקדים״ חסרת שערוריה ״זוהי לפליטים. אותם
 לקרנות לתרום שקראתי מצטער ״אני אמר.
 בצעדים נגדם אנקוט לארץ כשאחזור אלה.

מישפטיים״.
 ישראל לאזרחי אייבי פנה בינתיים

 לקרנות לתרום להפסיק מהם וביקש
לפליטים. כספיהן את מעבירות שאינן

ב של הסודיה
החוטפים הסטודנט■□

 שברשותה בעולם המעטות המדינות אחת היא ישראל
 הסטודנטים, מטה של הסודי הטלפון מיספר נמצא

 בטהראן. האמריקאיים בבני־הערובה המחזיקים
 לעניינים הכתב אשל, לדן נמסר הסודי המיספר

 הראשון שביום ישראל, שידורי של דיפלומטיים
 ודיבר בטהראן האמריקאית לשגרירות צילצל לחטיפה
 לקבל כדי שם, החוטפים אחד עם אנגלי במיבטא

 מיספר את לאשל מסר האיראני הסטודנט מידע.
 להתקשר שיוכל כדי הסטודנטים, מטה של הטלפון

 מידע. לקבל כדי היום, למחרת לשם
 לסייע עשוי המיספר כי שסבר אשל,

 צה״ל. לדובר אותו מסר לשירותי-הכיון,
 של הצבאיים הכתבים יבלו למחרת

 למטה ישירות לצלצל הישראלית העיתונות
 . מבלי שוטף, מידע מהם ולקבל החוטפים

 עם מדברים הם כי ידעו שהאיראנים
ישראלים.

 של !וסף שקד
ס ד מ ל ז ץ א א מ ס ה

 אולמרט אהוד מה״כ תובע עוכדי־הרדיו ועד
 כעובדי־ שהטיח האשמות-שקר, על להתנצל

 ״רשימת פרשת שנחשפה אחרי הרדיו
 החדשות חטיבת מנהל שחיבר השמאלנים״,

גורן. עמוס ברדיו,
 לצאת אולמרט מיהר הפרשה פירסום עם מייד

 כי לו והסתבר הפרשה את בדק פיה שעל בהודעה,
אלא אינו העניין וכל כזה, מיכתב כלל קיים אין

שווז סימה ״ליד א דד
ו,וו ו ״ ס ר ד י ג אנ ־ סי דנ

 מערכת-הכחידות החלה אלה בימים
 :עיר־ מועצת חכר ירוסלכסקי, זאב של
 דל להיכחד המבקש לוכדאנג־לס, יית

 • שיתקיימו בבחירות דאשות-העיר
 י העיר כראש לעמוד כדי ,10א3 כשנת
 של האולימפיאדה שם שתיערך ־־־ת
.1084 ת

 חיפה, יליד הוא 31ה־ כן ירוסלכסקי
 ד* היגרו שהוריו כעת תינוק שהיה

 מסע״ לנחל החל הוא ארצות-חכרית.
היהו הקהילה כקרב כעיקר כחירות,

 700{ לדס־אנג׳לס שד הגדולה דית
 של בתמיכתם זוכה כשהוא נפש), אלף

 בעיר, הישראליים היורדים אלף )00
 כשל אלף). צ00 :אחרת הערכה (ודפי

 מנהל, שהוא הציבוריות המערכות
 רחבה כתמיכה לזכות ירוסלכסקי עשוי
כלופ״אנג׳לם. רכים חוגים מצד

 ברדיו. שמאלניים עובדים של סטאליניסטית״ ״המצאה
 בשעתו חיבר אכן כי השבוע, גורן של הודאתו
 על מצלצלת סטירת־לחי הנחיתה כזאת, רשימה

ו״חקירותיו.״ ״בדיקותיו״ טיב את שוב והציגה אולמרט

 ח סו 30 הסוכנות
שידוכין מודסווו

 ישראלי, שדכנות מישרד של הפירסום מודעות
 ניו־יורק, של העברית הרדיו בתחנת המתפרסמות

 הסוכנות של העליה מחלקת על־ידי ממומנות
 להגביר זו בדרך מנסה הסוכנות כי מסתבר היהודית.

 לארץ. העולים מיספר את
 לבין העליה מחלקת כין ההסכם פי עד

 משלמת הישראלי, מישרד־השידוכין
 מודעות- את רק לא לשדכנים הסוכנות

 כל עבור דמי־השדכנות גם אלא הפירסום,
לארץ. עליה המצמיח שידוך
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