
קיו ״גי י
הגירוש

מראש תוכנן
 שר־הביטחון על לחצו כיטחוגיים גורמים

 ראש של גירושם את לבצע וייצמן עזר
 עיריית ראש קוואסמה, פאהד חכרון עיריית
 חברון של והקאדי מילחם מוחמר חלחול,

 כחברון. הפיגוע לפני עוד
נמנים אלה גורמים על

״כ. השם ואנשי
 אד הגירוש, את לבצע כזמנו סירב וייצמן

אותו. שיזם הוא זה היה כלילה השישי כיום

 י ו ד ט ק וו ר ד
האוצר על

 מכקר־המדינה, של השנתי הדין־והחשכון
 כולל הכא, כשבוע מוגש להיות העומד

 מישרד־האוצר. על כמייוחד קטלני דו״ח
 שר־האוצר •טל לתקופתו מתייחס הדו״ח

 ארליך. שימחה הקודם,
 כעל מייוחד, פרק גם המכקר בדו״ח יש

 מישלחת־הקניות על חמורים מימצאים
כניו־יורק. מישרד־הכיטחון של

 החבלני הפיגוע כעניין השכוע מסקנותיה
במישגב־עם,

 ■חלונו ו״צמן
מון נקדי נול

 הנושאים על בצבא במיתקפת־הסברה לפתוח הצבא
 ומוסר־הלחימה. דיני־מילחמה של

 הפרקליטות אנשי של ההרצאות מיפפר
 כצורה הוגדל דיני־מילחמה על הצבאית

 כקורסים מועברות ההרצאות ניכרת.
 זה כנושא איגרת בצה״ל. שונות ברמות
 ו״דף* צה״ל של הבכיר הפיקוד כקרב חולקה

 אלה, כנושאים ורק אך דן אשר למפקד״,
צה״ל. מפקדי כל כין הקרובים כימים יופץ

 בעיתונות. ביטוי גם יש זו חדשה למדיניות
 הצבאי והפרקליט קצידחינוך־ראשי שנתנו בראיונות

 מייוחד דגש שמו הם ולנזעריב, לבנזחנה הראשי
זה. נושא על

 ראש־ אצל להתלונן עומד וייצמן, עזר שר־הביטחון,
 העיתונאי בגין, מנחם של דוברו־לשעבר על הממשלה

 לאחרונה פירסם נקדימון נקדימון. שלמה
 מערכת־היחסים על כתבות שתי אחרונות בידיעות

לווייצמן. בגין בין
 משמיצות, כתבות אלה היו וייצמן לדברי

 השתמש נקדימון בי טוען ושר־הכיטחון
 דוכר היותו כתוקף לידיו שהגיע כחומר

 בעבודתו עתה אותו ומנצל ראש־הממשלה,
כעיתונאי.

 ביקש הוא נקדימון. את לרסן מבגין יבקש וייצמן
 על חל חוק־הצינון אין אם - מישפטית, חוות־דעת גם

זה. חוק על עבר לא העיתונאי ואם נקדימון,

רוטשילד הברון
הבנה אח ירחיב

 סכומי- להשקיע עומד דה־רוטשילד אדמונד הברון
 שבבעלותו. כללי בבנק גדולים כסף

 לכנק אותו להפוך היא הכרון כוונת
 הפועלים הגדולים הכנקים בשאר מיסחרי,

 ״בנק של הראשונים הצעדים כין כארץ.
 שלושת על נוספים סניפים לפתוח :כללי״

 כתל־אביב כירושלים, הבנק של הסניפים
 נוספות. כערים וגם ובחיפה,

עומדת כללי בבנק רוטשילד של תוכנית־ההשקעות

 ■רבוש ,.הפועלים״
כושלות חברות

 תיעוש, חברת באמצעות לרכוש, עומד הפועלים בנק
 מיפעלים של שורה העובדים, לחברת השייכת

 מיפעלי — פשיטת־רגל סף על העומדים כלכליים,
 סיכוי שיש יחליט שהבנק אחרי יירכשו אלה

להבראתם.
 מי הפועלים מכנק יקכל ״תיעוש״

המיפעלים. ריכדש לצורך מייוחד

״חתם
מרידוד עם
 ש חברת־הבנייה לבין הממשלה בין ההסכם

 להח עומד חדות, חבר מרידור, יעקוב העסקים
 לרבו הממשלה מתחייבת זה הסכם פי על בקרוב.

 ההס חתימת על־ידו. שייבנו דירות, 1000 ממרידור
 התנאים בכל עמד לא שמרידור משום כד״ עד נדחתה

 ומישרד־השיכון. מבקר־המדינה על־ידי שנקבעו
 תכוטל להחתם, עומד זה שהסכם כעוד

 להכרה שהוענקה דומה אופציה כנראה
 פלדות. אלכם כארץ מייצג שאותה אחרת,

 הממשלה כין כזמנו שנחתם הסכם פי על
 גם לרכוש הממשלה התחייבה לפלדות,

 להביא התחייב ופלדות דירות, 1000 ממנו
 מיליון 120 של כסדר־גודל השקעות לארץ
 פלדות, הודיע יותר מאוחר כשלב דולר.

 גם אולם דולר, מיליון 30 רק יגייס כי
 עומדת ולכן הושקע, לא עדיין זה סכום

ההסכם. את לבטל הממשלה

חקלאים
 אשר נוספת, הפגנת־ענק מארגנים החקלאים

 זו, הפגנה כין השוני הכנסת. מול תיערך
 איש, אלה 30 כה ישתתפו התיבנון שלפי
 החקלאים של הסוערת ההפגנה לבין
 יפגינו שהפעם יהיה שבועות, במה לפני

 הדשא על אחדים ימים כמשך החקלאים
הכנסת. שמול
 מתונים גורמים נקבע. לא עדיין המדוייק המועד
 כדי המועד, את לדחות מנסים החקלאים בקרב
 בעוד הממשלה, עם נוספת להידברות להגיע לנסות

 דורשים ציבור־החקלאים בקרב קיצוניים גורמים
לאלתר. ההפגנה קיום את

 בארץ. לעסקיו הנוגע בכל הברון למגמת בסתירה
 אולם כאן, עסקיו את לחסל רוטשילד נהג כה עד

 הפוכה. מגמתו לבנק, הנוגע בכל כי נראה
 רוטשילד הברון כוונת על נודע חודשים מיספר לפני

 דבר, של בסופו בוטלה התוכנית הבנק. את למכור
 ידע שלא שוהם, דויד הבנק מנהל כי התברר אך
 שחור וחתול הברון של מגישתו נעלב הפרשה, על

שניהם. בין עבר
 גס מהווים חברון של האחרונים צעדיו

 הצעדים כין שוהם. כלפי פיוס של צעד
 ניכרת העלאה :כללי״ ״בנק של החדשים

הבכירים. ומנהליו הבנק מנכ״ל כמשכורת

הדליף נ״גו־

 המחשב
שנה מאבד

 בעניין סופית החלטה עדיין שאין העובדה ביגלל
 החקיקה צעדי כל נערכו לא ועדייו הצהרות־ההון,

 שלא מס־ההכנסה באגף הוחלט זה, לנושא בקשר
 מוקד המכונה המישרד, של המחשב את לתכנת
 עניין שיתברר עד חדשים, בפרוייקטים הדיווח,

הצהרות־ההון.
 של המחשב מאבד זו החלטה כעיקכות

שלמה. עכורה של שנה מס־ההכנסה

 צעק הורביץ
גטו■ על

 שוקל גפני, ארנון כנק־ישראל, נגיד
 קשה •טיחה כעיקכות מתפקידו, התפטרות

 כינו שבוע לפני השלישי כיום שנערכה
הורב־יץ. יגאל שר־האוצר, לבין

 החלה בירושלים שר־האוצר בלישכת השיחה
 מסויים בשלב האישים. שני עוזרי בהשתתפות

 גפני. עם רק ונשאר מהחדר כולם את הורביץ הוציא
 לסדר אותו ״קראתי ולדבריו גפגי, על צעק הורביץ
ישראל.״ מבנק סמכויות לקחת עליו ואיימתי

ההסתדרות משכורות
 את ל״מעריב״ שהדליף מי כי מתברר עתה

 שמקכלים, משכורות־הענק על הידיעה
 של הוועדה־המרכזת חברי כביכול,

 מס■ נציב אלא היה לא ההסתדרות,
 נייגר. דוב ההכנסה,

 מהראיון תשומת־הלב את להסיט ביקש נייגר
 המתחרה, לצהרון לכו קודם שבוע שהעניק
 נצרכי־ עם נמנה הוא כי טען שבו אחרונות, ידיעות
 לירות. אלף 40 בת היא ושמשכורתו הסעד,
 המשך את וסיכן רב, זעם עורר נייגר עם הראיון
הנציב. של כהונתו

 שמסר הנתונים כי התברר גם בינתיים
 חברי משכורות וכי נבונים, אינם נייגר

יותר. הרכה נמוכות המרכזת הוועדה

 ■קבב עור״ ..בגד
מדיון 30

 של לוועדת־הכספים פנה הורביץ יגאל שר־האוצר
 המדינה לערבות הוועדה אישור את וביקש הכנסת

 לקבל עומד שאותה לירות, מיליון 30 בת להלוואה
עור. בגד המיפעל

 כי היה כשנדמה אחדים, חודשים לפני
 סערה קמה סגירה, לפני עומד עור״ ״בגד

 יתמוך לא כי הורכיץ הודיע אז גדולה.
 המיפעל. סגירת את ימנע ולא עור״, ב״כגד
דעתו. את שינה עתה כי נראה

לתיעוש סיוון

 האלוף בראשות הצבאית, ועדת־החקירה
את שהגישה אכן, (״ג׳קי״) יעקוב

 מחוף צה״ד
קרב למוסר

שילטונות החליטו ושדה, פינטו פרשות בעיקבות

 עמירם מישרד־האוצר, מנכ״ל שהיה מי
 מועצת- כיושב־ראש השבוע מונה סיוון,

 שבבעלות ״תיעוש״ החכרה של המנהלים
העובדים. חכרת

 סמכויות־ביצוע, בעל פעיל, יושב־ראש יהיה סיוון
זה. תפקידו עבוד שכר ויקבל


