
נגד אריק
סיצו״ם חשלום

 במישרדו אין כי טוען שרון, אריק שר־החקלאות,
 לדברי והפיתחה. ימית לתושבי פיצויים לתשלום כסף

 הוא אלה לתושבים שיגיע הפיצויים סכום שרון,
 לירות. מיליארד כארבעה

 כשם ניהל אשר לוי. דויד שר־הבינוי,
 המתיישבים, עם המשא־זמתן את הממשלה

 וחצי מיליארד על עולה אינו הסכום כי טוען
 להשתמש שרון מנסה לוי לדכרי לירות.
 להקים כדי לפיצויים שיועד ככסף

כגדה־המערכית. חדשות התנחלויות

על הדיון נדחה
דמוגו־״ס הנעוק
 שר־הביטחון, לבקשת נעתר בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 הנשק עיסקת על הדיון את ודחה וייצמן, עזר
 למצריים. ארצות־הברית בין המתוחכם
 הממשלה של החלטה למנוע כיקש וייצמן

 הסכים וכגין הנשק עיסקת את תגנה אשר
 לפני וייצמן לכין כינו מקדימה לשיחה

בממשלה. יעלה שהנושא

לא הסקופ ,
בספר ומצא

 בארצות■ התיקשורת ככלי שפורסם הגילוי י
 ישראלי אטומי פיצוץ גערד לפיו הכרית

 מופיע לא כלל ,1977 כשנת כדרום־אפריקה
 שהוא כפי טייכר ואלי דוראון עמי של כספר
לצנזורה. הוגש
 הידיעה את שהגניב רביב, דן הזר שהכתב נראה

 ידי על הוטעה צנזורה, עקיפת תוך לחוץ־לארץ,
 מופיעה זו ידיעה כי שטענו הספר מחברי מקורבי
 לבוא הביטחון שלטונות יוכלו לא עתה בספר.

 מהספר שהדליפו כך על וטייכר דוראון אל בטענות
צנזורה. עבר שהוא לפני

קוברסק׳
מאפריל מבקר

 עומד קוכרסקי, חיים מישרד־הפנים, מנכ״ל
 מבקר־ לתפקיד הכנסת על-ידי להכחר
חודשים. שלושה תוך המדינה

 מבקר את לשכנע לאחרונה הצליחו שונים גורמים
 לפני מתפקידו לפרוש נבנצל, ארנסט הד״ר המדינה,

שלו. הקדנציה תום

 דרוס״אפריקה
תמכור לא
 נקרא כדרום־אפריקה ישראל שגריר

 כי לו נמסר שם בפרטוריה למישרד־החוץ
 מכירת מניעת שוקלת דרום־אפריקה ממשלת

 החדשה החשמל תחנת להפעלת פחם
כהדרה.

 שהנהלת כך על זועמת דרום־אפריקה ממשלת
 היקרה הצעתה את ביכרה הישראלית חברת־החשמל

 לפריקת המזח לבניית איטלקית חברה של יותר
 חברה של יותר זולה הצעה פני על בחדרה, הפחם

הפחם. הספקת את למנוע ומאיימת דרום־אפריקאית,

שוכנע לא אלמוגי
 מיפלגת■ ליושב־ראש המקורבים חוגים

 לשכנע הצליחו לא פרס, שימעון העבודה
 להוציא אלמוגי יוסף לשעכר השר את

 אפריל כחודש לאור לצאת העומד מסיפרו,
 פרם. את התוקפים הקטעים את הקרוב,

 אחרונות ידיעות בהוצאת ייצא אלמוגי של ספרו
 אלמוגי של גילוייו בצהרון. יפורסמו ממנו וקטעים

 את שניהם הנהיגו שבה לתקופה מתייחסים פרס לגבי
רפ״י.

מיסיס 1*31 קיוו!
 שיטה לקראת להערך עומד המדינה ההכנסות מינהל
 מחוב לקזז כסף, לו חייב שמם־הכנסה אדם יוכל שבה

 למס־ערך־מוסף. חייב הוא אותם הכספים את זה
 לאגף־ שייד שמס־ערך־מוסף למרות תפעל זו שיטה

 מס־ההכנסה. לאגף ולא המכס־והבלו
 חייב להם נישומים, אלפי כי התגלה בינתיים

 הקודמת, הכספים משנת כסף מס־ההכנסה
 שכעוד למרות כספם, את עדיין קיכלו לא

חדשה. כספים שנת מתחילה חודש

ידון אש״ף
ישראלים עם ביחסים

 הפלסטינית, הלאומית המועצה כי יתכן
 תיקרא אש״ף, של הפרלמנטרי המוסד
 כעיית על לדון כדי מיוחד, למושב כקרוב

 מחנה־חשלום וכין אש״ף כין היחסים
הישראלי.

 נושא על חריפים דיונים באש״ף נערכים מה זמן מזה
 חזית־הסירוב חוגי בין חזיתית להתנקשות שגרמו זה,

 חוגי־שלום עם המגעים את להעמיק התובעים וחוגים
בישראל.

בקונגרס קולות 100
ההתנחלויות נגד

 להציע מתכוון האמריקאי הקונגרס מחברי אחד
 כי שיקבע לישראל האמריקאית להצעת־הסיוע תיקון
 בשטחים התנחלות של מיקרה בכל יקוצץ הסיוע

המוחזקים.
 50כ־ של בתמיכתם זה רעיון זכה כעבר

 היוזמים מקווים הפעם חכרי־הקונגרס.
 גם אד חכרי־הקונגרם, של קולות 100ל״

 החלטה להעכיר יוכלו ולא מיעוט יחוו אלה
מחייכת.

תנועות מוקמות
קיצוניות ■מניות

 נמצאות קיצוניות ימניות תנועות שתי
 טוענים וראשיהן התארגנות, כיטלכי עתה

לכנסת. הכאות בבחירות יתמודדו כי
 יזם אותה לאומית למהפכה החזית היא האחת התנועה

 תכלת־לבן סיעת ראש שהיה מי קוצר, אריה
 מזל תארגן בתנועה הנשים חוג את בהסתדרות.
כהן. (״היורקת״)

 אותה הלאומית העבודה תנועת היא השניה התנועה
 לב־עמי, שלמה הד״ר והפסיכולוג ההיסטוריון מקים

האצ״ל. מפקד ממלא־מקום שהיה מי
 התחיה כתנועת לנגוס מקוות התנועות

 שתי מצעי כך. לתנועת תחליף ולהוות
 כראש־הממשלה להלחם יקראו התנועות

כגין. מנחם

ר1ח לביא
למישרד־החוץ

 מיוחד כיועץ שבועות כמה לפני שמונה מי
 לכיא, נפתלי לשר־האוצר, הסברה לענייני
 לעבודה וחזר כאוצר עבודתו את הפסיק

במישרד־החוץ.
 בהסברת להצליח סיכוי לו אין כי החליט לביא

 הוא ועתה הורביץ, יגאל שר־האוצר, של מדיניותו
 לגבי שמיר, יצחק המיועד, שר־החוץ להחלטת ממתין
החוץ. במישרד תפקידו המשך

מחזירה ייאל־על״
מפוטרים

 כמה לעבודה החזירה ״אל־על״ חכרת
 על־ידה פוטרו אשר זמניות דיילות עשרות

הצימצומים. כמסגרת
 ולשלם הדיילות־הזמניות את להעסיק החברה כוונת

 בילבד, לחודש דולר 300 של בגובה אש״ל דמי להן
 היא אותם יותר, הרבה הגדולים הסכומים במקום
 הקבועות. לדיילות לשלם צריכה

 התנגדותה על ההסתדרות הודיעה בינתיים
 נפתח ועתה ההוצאות של הנמוך לתשלום

 ״אל־על״ לכין ההסתדרות כין משא־ומתן
זה. כנושא

 המבקר מובייל
יוחדף

 יוחלף שר, זאב מישרד־מבקר־המדינה, מנכ״ל
 ארנסט הד״ר סבקר־המדינה, הקרובים. בשבועות

 שערוריית סביב האחרונים הפירסומים על כעס נבנצל,
 להחליפו. והחליט שד של המכונית

 הפרסום היא שר של להחלפתו נוספת סיכה
 החקירה על המכקר דו״ח של הקרוב

 ישראל של בנציגותי־הכלכלית שנערכה
 שיהיה חושש מבקר״המדינה כניו־יורק.

 שחיה שר, של תפקידו כין אינטרסים ניגוד
 בנידיורק ישראל של ■הכלכלי הנציג כעבר
 עומד שהמבקר חדץ־וחשכון גילויי לכין

זה. כעניין להגיש

ל׳יי 10.000 פרס
לסקופ

 לקבוע החליטה ״מעריב״ הצהרון הנחלת
 אשר לירות אלפים עשרת כסו חודיטי פרס
 הסקופ את שחכיא לכתב חודם מדי ינתן
החודש. של

 שעבר. בשבוע העובדים אל יצא זו ברוח מיכתב
הבא. מהחודש החל יחולק הפרס

הישראלי׳ היילובי׳י
חדש סיגנון מחפש

 מורים בוושינגטון, הישראלי ״הלובי״ ראש
 אתט יכוא ובמקומו מתפקידו, יודח אמיתי,

יותר. מתץ סיגנון כעל
 הדיעה שוררת בוושינגטון ויהודיים ישראליים בחוגים

 שלילית לתגובה גרם הלובי של התוקפני הסיגנון כי
 מעמדה להתדרדרות והוסיף רבים, חברי־קונגרס אצל
 לאמץ היא הכוונה האמריקאית. בבירה ישראל של

יותר. עדין סיגנון

דפוס רוכש הפנק
 מבתי אחד את לרכוש עומד המאוחד המיזרחי בנק

 את יבצע הבנק ירון. דפוס בארץ, הגדולים הדפום
 פמה. חברת שלו, בת חברת באמצעות הרכישה

 ל״כנק־ חלקית משועכד היה ״ירון״ דפוס
 הוצאות כי גילה שהכנק לאחר המיזרחי״.

 מיליוני 8ל־ השנה הגיעו שלו ההדפסה
הדפוס. בית את לרכוש החליט הוא לירות,


