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שה בטחווית פר

בטלוויזיה
 לאחרונה שאירעה פרשה עתה חוקרים ביטחון גורמי

 עמוס הטלוויזיה, עם העובד במאי בטלוויזיה.
 לא בטלוויזיה הבית. בשם סרט הכין גיטאי,

 שלדעת משום הסרט, את להקרין אם החליטו
 הסרט, את לקת גיטאי מאוזן. בלתי הוא מנהליה

 במעבדת אותו שינפל הטלוויזיה, רכוש שהוא
 לחוץ־לארץ. עימו אותו ונטל פרטית סרטים

 גיטאי כי התברר הפרשה, נחקרה כאשר
 שני הטלוויזיה, כמיסגרת שלא הפיק,

 אנטי■ שניהם — נוספים קצרים סרטונים
 שרותי את כך לשם שכר הוא ישראליים.

 על עימו שעבדו הטלוויזיה עוכרי
 פפורטה, ועקום הצלמים מפקח — ״הכית״

 אלדמע, עמנואל הצלמים מפקח טגן
 קיכלו לא השלושה כהן. יצחק הקול ומפקח
 פרטית. לעבודה אישור

 חוקרים הם בפרשה. התעניינות גילו ביטחון גורמי
 גורמים עבור הסרטים את הפיק גיטאי אם עתה

 מכר הוא כי חשש, התעורר כן למדינה. עויינים
אלה. לגורמים הישראלית הטלוויזיה של הסרט את

■דרוש הורביץ

ק את דל ה
 מהממשלה לדרוש עומד הורביץ, יגאל שר־האוצר,

 את מודעי, יצחק שר־האנרגיה, של מידיו להפקיע
 למישרדו. ולהעבירו הדלק רכישת עניין
 כי התברר כאשר בו, עלתה הורביץ של חמתו

 של בניצוחו דלק רכישת של נכונה לא מדיניות
 דולר מיליון 42כ־ המדינה לאוצר עלתה מודעי,
 הצורכות המדינות שכל בעוד השנה. ינואר בחודש

 ידיעה מתוך ינואר, בחודש מלקנותו נמנעו נפט
 רכשה פברואר, בחודש יירד הנפט שמחיר ברורה
 המחיר הפרש בינואר. דווקא נפט טון מיליון ישראל

 היה בפברואר נפט לטון בינואר נפט טון בין
דולר. 42כ־

 אישיות מסקנות יסיק הוא כי הודיע מודעי
הורכיץ. 7ש דרייטתו תתקבל אם

ש אמן1 ידרו

ר ט פ נ״גר אח ל
 השוהה נאמן, יעקוב הד״ר מישרד־האוצר, מנכ״ל

 מקורביו, עם טלפון בשיחת אמר בגרמניה, עתה
 נייגר. דב מס־הכנסה, נציב פיטורי את ישקול הוא כי

 הראיון על .לו שנודע לאחר עלה, נאמן של זעמו
 טען ושבו אחרונות, ידיעות לצהרון נייגר שהעניק

צו־ו־סעד, שהוא  40ל־ מגיעה שמשכורתו למרות נ
בחודש. לירות אלף

 הוא (הורביץ) ״ייגאל :נאמן אמר שיחה באותה
 אחד. אף לפטר מסוגל ולא טוב־לב מדי יותר
 כשאחזור.״ לכך, אדאג ואני הביתה, ללכת צריך נייגר

 התבטאויותיו על להגיב סירב עצמו הורכיץ
מס־־ההכנסה. נצים שד

נוספים משקיעי□

קו״ ס־1113 מתענ״וים
 באפשרויות מתעניינים זרים משקיעים
״רסקו״. הבנייה חכרת שד הרכישה

 שאול קבוצת עם קשר כל אין אלה למשקיעים
 את לרכוש האפשרויות את עתה הבודקת אייזנברג,

 שני יתחרו שבו מצב, להיווצר עשוי רסקו.
החברה. רכישת על כלכליים גורמים

ארץ יוומן ריגן ל
 עתה שוקל בגין מנחם ראש־הממשדה

 ריגן. רונדד את לישראל להזמין הצעה
 נשיא שד יריבו הנראה ככל שיהיה מי

 בבהירות קארטר ג׳ימי ארצות־הכרית
הכאות.

 קרוב בגין בפני העלה ריגן את להזמין ההצעה את
 בשבוע שב הח״כ מילוא. רוני ח״כ מישפחתו,

 המקורבים עם נפגש שם מארצות־הברית, שעבר
 ההזמנה. את שהזמינו לדיגן,

 ריגן יוזמן אבן שאם טוענים בגין מקורבי
 על כתגובה זה צעד יהיה לא לישראל,

לכית־הדכן. פרס שימעון ח״כ הזמנת

הורביץ

גייצ3 יגיש
 של וכנו נוגה״ ״טנא מבעלי הורכיץ, יוני

 להגיש, עומד הורכיץ, ייגאל שר־־האוצר
 עתירה ו״טרה״, ״שטראוס״ כעלי עם יחד

 ונגד אביו נגד לצדק הגבוה לכית־הדין
שרון. אריק שר־החקלאות

 שהממשלה הקטנות, המחלבות בעלי יטענו בעתירה
 כמויות לקופתה ומזרימה לטובה תנובת את מפלה

כספים. של אדירות

עלן העיצומים

מיליון 550
 בתוספת הישירה העלות כי טוען, מישרד־האוצר

 חברת- עיצומי בעיקבות שנגרמה הדלק, הוצאת
 לירות. מיליוני 350מ־ יותר עלו האחרונים, החשמל

 הדלק הוצאות תחשיב בסים על נקבע זה מחיר
 אלה החשמל. מופק שבהם דיזל, של לגנרטורים

 יותר גדולה ובכמות יותר יקר מסוג דלק צורכים
 כלל. בדרך החשמל את המספקות מהטורבינות

 לדרוש, עומד הורכיץ ייגאל שר־־האוצר
 באמצעות מהצרכנים ייגבה לא זה שסכום

 מתקציב יבוא אלא החשמל, השכונות
 שר־ אחראי לדבריו מישרד־האנרגיה.

השביתה. לקיום מודעי יצחק האנרגיה

רחוליו

ר מוכן חוו ל
 רוזוליו, שאול במכסיקו, ישראל שגריר
 הוא כי שמיר, יצחק דשר־החוץ הודיע

 לישראל, ולחזור תפקידו את לסיים מוכן
 כישיבה עדיו שנמתחה הביקורת כעיקכות
 זאת עם יחד הממשלה. שד האחרונה

 לשום מוכן יהיה לא כי רוזוליו, הודיע
 שר־ נגדו שהטיח כהאשמות חקירה

 הגדיר רוזוליו שרון. אריק החקלאות
ב״אוויליות״. אלה האשמות

 רוזוליו של ההצעה את ידחה שמיר כי נראה
 ימתין בגין, מנחם ראש־הממשלה, עם אחת ובעצה

תחלוף. שהסערה עד

מכירת תחקר

ווסנוקרסטיי
 פרשת את לחקור דורש החקלאי המרכז
 ״סנוקרסט״ הגלידה חכרת של קנייתה
 החלב משק חקלאי ״תנוכה״. עד־ידי

 ל״תנוכה״ היו מהיכן לחקור, מבקשים
 המיפעל. לקניית דולרים מיליון 3.7

 את ״תנוכה״ רכשה שכה כתקופה
 לבעלי שידמה לא היא ״סנוקרסט״,

 חלב עכור להם שהגיע הכסף את רפתות
 מהממשלה קיבלה ואף ביקשה וכן ששווק,
כסף. חוסר של כטענה ניכרים, מענקים

 בלומנטל, נפתלי כור, שמנכ״ל נודע, עתה רק
 בטרם סנוקרסט את לרכוש כור־נזזון' לבקשת סירב

 שלא טען, בלומנטל תנובה. עם העיסקה בוצעה
 גדול יותר הרבה שהוא ויטמן, שמיפעל ייתכן

 יותר הרבה סכום עבור לשטראוס יימכר מסנוקרסט,
דולר. מיליון 1.7 — קטן

שגריר טס לא ה

ה חלק מ ה ב שוו הרא
 להניח שלא באל־על, עכשיו הקיימת ההוראה

 כן אם אלא הראשונה במחלקה לטוס נוסע לשום
 התנקמה זו, במחלקה כרטיס של מלא מחיר שילם

 בקולומביה ישראל שגריר ברק, באליהו השבוע
 כבן־ערובה. שימש שבהם יום 61 אחרי ששוחרר
 סירבו ארצה השבוע השגריר בא כאשר
 כמחלקה לטוס לו לאפשר ״אל־על״ אנשי

התיירים. במחלקת טס והוא הראשונה,

■  פיטרה ע״ !ואו־?

עוכרים
 ״ארקיע״ חברת פיטרה פירסום כל ללא

 מ־ססצ יותר האחרונים וחצי כחודשיים
 ״ארקיע״ חברות מעובדי כשליש עובדים.

 ״ארקיע״ נרכשה מאז פוטרו ארקיע״ ו״כנף
מוזגו. ההכרות ושתי ארקיע״ ״כנף על־ידי

 בוטל החברה הנהלת של הקיצוצים מסע במיסגרת
 נהגה שארקיע החודשים, ארבעה של האשראי
 חודש על הועמד והוא למישרדי־נסיעות, להעניק

 80מ־ יותר של רשימה בוטלה כן בלבד. אחד
 בארקיננ. ניכרות להנחות כה עד שזכו חברות,

 חודשיים תוך כי טוענים, אתויע הנהלת חוגי
לריווחית. החברה תהפוך

ש נגד ׳׳יא3 א רא

אל׳□ םו סכ מו הו
 לאחרונה פסל נתיב, משה האלוף, אכ״א, ראש

 להתפרסם שעמדה בצה״ל, הומוסכסואלים על כתבה
 במחנה. צה״ל, חיילי בביטאון
 הכתבה בי־ טוענים, כ״במחנה״ גורמים

 טוען, נתיב אולם ומאוזנת, טובה היתה
 הכתבה לפסילת הסיכה כי היתר, כין

הירודה. רמתה גם היתה

מענישים

ל׳ אס א כ מי
 הורה לפיד, (״טומי״) יוסף רשות־השידור, מנכ״ל

 מיכאלי, ריבקה מחלקת־התוכניות־הקלות, למנהלת
 ״שידור״). מדור (ראה לחופשה־ללא־תשלום לצאת

 שחלק ביקשה חופשה, ימי 60כ־ שצברה מיכאלי,
 החופשה חשבון על תהיה שלה מחופשת־האונם

סירב. לפיד אך שצברה,
 בהכנסתה לפגוע לפיד מנסה מיכאלי, לדעת

 החופשה את ממנה ולשלול הכספית
 עמדותיה על בנקמה זאת בל לה. המגיעה

 שהסעירו ההדחות בפרשות מדי העצמאיות
הטלוויזיה. את
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