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ערך הורביץ
הצגה

 השבוע השני ביום הכלכלי הקבינט ישיבת לפני
 יגאל שר־האוצר, בין עיניים בארבע פגישה נערכה

 זו בפגישה בגין. מנחם ראש־הממשלה, לבין הורביץ, /
 לא אם הביתה״, ״הולך הוא כי לבנין הורביץ אמר

 סכומים להורדת השרים התנגדות על להתגבר יצליח
 להפעיל להורביץ הבטיח בגין מישרדיהם. מתקציבי

 בתקציבי לקיצוץ השרים כל על השפעתו מלוא את
מישרדיהם.
 הורכיץ שד טריקת־הדלת כי נודע בינתיים

 הצגה היתה האחרונה כישיכת־הממשלה
 מראש, אישים כמה ידעו שעליה מתוכננת

 נאור. אריה הממשלה, מזכיר כיניהם
 יערוך כי הישיבה לפני אמר הורכיץ
 להסבים הממשלה את להכריח כדי ״הצגה״
 על כתמורה המישרדים, בתקציבי לקיצוץ

למורים. השכר תוספות

- בביטחון הקיצוץ
פאחח פחות

 מישרד־הכיטחון כתקציב הקיצוץ כי נראה
 לחצי יותר וקרוב אחד, מאחוז פחות יהיה

 נדרשים המישרדים שיתר כעוד אחוז,
 לשלם כדי מתקציבם, וחצי אחוז לקצץ

למורים. תוספות״השכר את ,
 טלפוניות שיחות של בסידרה הושג זו ברוח הסכם

שר־האוצר, לבין וייצמן, עזר שר־הביסחון, בין
 נאמן. יעקוב מישרדו, ומנכ״ל הורביץ, יגאל

 את לשמור הוחלט הטלפוניות כשיחות
 להביא שלא כדי כסוד, הקיצוץ גובה

האחרים. השרים אצל לתסיסה >

ג□ מגעי□
האגודה עם
 לבין מיפלגת־העכודה כץ שהמגעים כעוד

 בחשאי נערכים סערה, עוררו המפד״ל
המערך. לכץ אגודת־ישראל כץ מגעים
 מיפלגה פלגי מכל האגודה, ראשי של היתה היוזמה

 שימעון של השתתפותו ללא בינתיים נערכים והם זו,
פרס.

 בל״ התנאי:
ונוף תמיד

 הפרופסור הדמוקרטית, התנועה מנהיג בין מגעים
 בראשות הליברלית, המיפלגה שרי לבין ידין, ייגאל

 בין מערך בעניין ארליך, שימחה סגו־ראש־הממשלה
 מוקדם בשלב עוד שירטון על עלו המיפלגות, שתי

ביותר.
 היה הליכרליס של הראשוני התנאי

 שר־המישפטים, ללא תהיה המערך שהקמת
 נוף. עקיבא וח׳׳כ תמיר, שמואל

 של פרישתם בטוחה כימעט בינתיים
 אסעד ושפיק אליהו שלמה חברי־הבנסת

 הקרובים כימים הדמוקרטית. מהתנועה
 חדשה, סיעת־שנייס להקים עומדים הם

 לליכוד. מקורבת שתהיה
 מצד דרישה צפוייה ואסעד, אליהו של פרישתם עם

 בראשם הדמוקרטית, בתנועה והולכים גדלים חוגים
 לפרישת פרץ, ואבנר גרנית, ישראל (מיל׳) אל״מ

המערך. עם ׳גוש והקמת מהממשלה, הדמוקרטים

 הוא מהממשלה כפרישה העיקרי התומך
 לידיו הודיע כץ כץ. ישראל שר־הרווחה,

 ״אפילו תקוצץ אם מהממשלה יפרוש כי
 מכלי וזאת הרווחה,״ מתקציב אחת לירה

התנועה. להחלטת להמתץ

הסובסידיות
לשיא הגיעו

 מישרד■ של כאגף־חתקציכים כלכלנים
 כי מסתבר שממנו תח־טיב, גנזו האוצר
 של הסובסידיות שיעור עתה דווקא

 הגבוה הוא ושרותים מוצרים על הממשלה
 המדינה. קום מאז כיותר
 על־ידי שנעשה הדראמטי, קיצוץ־הסובסידיות למרות

 המוצרים מחירי גדלו הורביץ, יגאל שר־האוצר
 גבוהות כיום הן שהסובסידיות כזו, במידה והשרותים

 הקודם, שר־האוצר של בתקופתו מאשר יותר אפילו
ארליך. שימחה

 לבורג תלונות
ל פ <ו !־,ש

 הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל התבטאות בעיקבות
 במישטרה עבודת־המטה של הלבנטיניות על שסיר,

 התעוררה ושוטריו, המטה קציני של וחידלון־האונים
 והזוטרה הבינונית הקצונה בקרב רבה תסיסה

במישטרה.
 תלונות הגיעו המישטרה, על הממונה שר־הפנים, אל

 אלה. התבטאויות על קציני־מישטרה של רבות
 התבקש לשפיר בורג כץ אישית כשיחה

 התבטאויותיו, את כעתיד למתן שפיר
 נאומיו של ראשי־הפרקים את ולהעביר

הנאום. טרם השר, לעיון הציבוריים

בביר נגד חשדות
 הממשלתי בשרות ביותר בכיר פקיד נגד חקירה
עתה. נערכת

 כל את להפקיד הבכיר דאג החשד, פי על
 הוא שכראיטה הרשות, של הזר המטבע

 הוא שם ביתו, ליד קטן כסניף־כנק עומד,
 תמורת האישיים. חשבונותיו את מנהל
 כמיוחד נוחים תנאים הבכיר מקבל זאת

 הבנק, מאותו גדולות ומשיכות־־יתר
האישי. כחשבונו

 לקאהיר טיסה
דולר 17״ ב

 החכרה לעובדי מאפשרת ״אל־על״ הנהלת
 17 של האפסי כמחיר וחזרה, לקאהיר לטוס
לירות. 680כ־ שהם דולר,
 לנסות כדי באה לעובדיה ההנהלה של זו הצעה

 ההנהלה, נגד העובדים של המצטבר המתח את ולהפיג
 אינן לקאהיר החברה שטיסות העובדה ביגלל וכן

מלאות.

קירור ללא עגבניות
 אחרי לאוכלן יהיה שאפשר עגבניות, של חדש זן

 בקירור, איכסון ללא הקטיף, מיום שבועות שלושה
 פיתחת־ בשדות מתקדמים בשלבי־פיתוח עתה נמצא
 בפיתחת־שלום. לגידול מיועד והוא רפיח,

 לייצאן יאפשר עגבניות •טל זה זן גידול
 סכום ולחסוך האוויר, כדרך ולא הים, כדרך
ההובלה. כדמי ממחירן ניכר

 בביצוץ החשוד
ישוחרר

 בחשד המישטרה על־ידי שנעצר חדד, דויד
 כמכונית מיטען־החכלה את הטמין כי

 למותה כך על־ידי וגרם סנדרה, אשתו
 להשתחרר עומד ,9ה־ כת טלי כתו ולמות

 ממעצרו. הקרוב חששי כיום
 את הקושרות ראיות למצוא הצליחה לא המישטרה

 הצליחה לא ואף לפיצוץ, מאשתו, בנפרד שחי חדד,
 נציג־המישטרה כי נראה בחקירה. חדד את לשבור

 הדיון בעת ממעצר, חדד של לשיחרורו יתנגד לא
הששי. ביום שייערך המעצר, להארכת

בפפקח ינזוף הנגיד
 עומד גפני, ארנון ״כנק־ישראל״, נגיד

 הבנקים, על כמפקח חמורה נזיפה לנזוף
מסר. עודד

 רווחי הגיעו לדעתו כי מסר, של הודעתו בעיקבות
 146 תחת אחוז, 126ל־ רק שעברה בשנה לאומי בנק

 בנק מנהלי התלוננו הבנק, הודיע שעליהם האחוזים
 בעיקבות מסר. על והנגיד שר־האוצר באוזני לאומי
הנזיפה. על גפני החליט זו תלונה

תידחה תירוש הצגת
 רה ט מיש ת־ה עבוד של החדש התיכנון הצגת

 מפכ״ל מנסה שאותה ותוכנית־החומש,
 עומדת להתוות, שפיר, הרצל המישטרה,
להידחות.

 ראשונות טיוטות על שעברו הפנים, במישרד גורמים
 המעידים, שלמים פרקים בהם מצאו תירוש, של

 שטחיות ועל הנושא״, הבנת ״חוסר על לדבריהם,
 התבקש תירוש הכנת על העובד הצוות מרובה.

שלמים. פרקים מחדש לעבד

ירכוש ״כור״
״סב־קד״ אח

 גביש, ישעיהו <מיל׳) האלוף ״כור״, סמנכ״ל
 המניות כעלי עם כמשא־־ומתן עתה נמצא

 ״סב־־קל״ הוא ״סיווארו״, מיפעל של
 המיפעל רכישת על כמעלות, לשעבר,

״כור״. על־ידי
 מבעלי־המניות אחד מצד באה למשא־ומתו היוזמה

 בארץ, ומנציגו לוויט, ביל המיפעל, של הגדולים
 בעלי־ שדורשים המחיר לביא. (״אישי״) ישעיהו
 8000 של שטח על המשתרע המיפעל, עבור המניות

 לירות. מיליוני 300 הוא עובדים, 110 ושבו ממ״ר
 זה, בסכום המיפעל את לרכוש תסרב כור כי נראה

 נמוך בסכום אותו יציעו שבעלי־המניות עד ותמתין
יותר. הרבה

 ונקל מנועי לייצור זכיון בעל הוא סיווארו מיפעל
 בידו ויש מנועים, יצר לא כה עד אולם בארץ,

נסיוניים. דגמים כמה
 יעבור הוא יימכר, לא המיפעל שאם נראה
אלומיניום. כיציקות רק ויעסוק הסבה

דירות אלף 47 וערפו
 מהשנה שהבטחתו על־כך עומד לוי, דויד שר־הבינוי,

 הוגשמה. אכן דירות, אלף 55 ולבנות להתחיל שעברה,
 למידע המרכז עומד זאת לעומת

 של בראשותו כמישרד־־הכינוי, ולטכנולוגיה
 1979 כשנת בי להודיע צ׳רניארסקי, כרוך
כניה. התחלות אלף 38 רק נעשו

תחקור רה ט ש פ■ ה
הדלפות

 נענה שופטק, אליעזר שר־הכריאות,
 כרוך הפרופסור מישרדו, מנכ״ל לדרישת

 שתחקור כדי למישטדה לפנות ועומד מודן,
 התלונה פרשת את לעיתונות הדליף מי
 נגד הרופא״ ״אסף כית־־החולים עובדת של

קליין. ישראל הד״ר כית־החולים, מנהל
 היתה )40 עמוד נזיסגרוז (ראה העובדת של תלונתה
 חולצתה. את ושקרע מגונה, מעשה בה עשה שקליין

 וכשפורסם כחודשיים, במשך בסוד נשמר התלונה דבר
 לעיתונים, הפרשה מדליף את לפטר מודן החליט
שיתגלה. אחרי

מקים שיף
ף מדון ס נו

 עם במשא־ומתן עתה נמצא שיף חיים המלונאי
 בתל־אביב, לשעבר דבורה מלון בעלי קנול, האחים

 הרצל בשדרות שבבעלותם מיגרש רכישת על
 של בעלים עם לשותפות נכנס כבר שיף בירושלים.

 בניית לשם כהן, האחים הרצל, ברחוב שכן מיגרש
חדש. מלון

 דונמים 18 לרכוש מתכוון שיף כי נראה
 פרוייקט■ עליו להקים כדי מקום, כאותו

ענקי. מלונאות


