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בגין ה ש מ חו רי או
 אנוור של זעמו את שהעלו הגורמים שאר על נוסף

 כהן, גאולה של הצעת־החוק בעיקבות אל־סאדאת,
העיתוי. גורם גם היה

 :יפתה ממשלת־כגין בי משוכנע סאדאת
 הפרובוקטיבי שהחוק מפני אותו, לרמות
 שהוא לפני קלה שעה ככנסת נתקבל

 לאומה. הגדול נאומו את לשאת עמד
 לפאדאת נמסרה החוק קבלת על הידיעה
 על בנאומו הודיע שבכר אחרי מדי, מאוחר
 מאמין והוא האוטונומיה, שיחות חידוש

בכוונה. בא העיתוי כי

ם סכ פוי ה - צ

מודעי !ייצמן
 עזר שר־הביטחון, בין פגישה נערכה שעבר בשבוע
 הליברלית, המיפלגה של החדש המנהיג לבין וייצמן,

מודעי. יצחק שר־האנרגיה,
 בל לו שאין לווייצמן מודעי הבהיר כשיחה
 הדעות הבדלי למרות עימו, דיעות חילוקי

 כווייצמן רואה הוא וכי שביניהם, הפוליטיים
בגין. של יורשו את

 לווייצמן האישית אהדתו את בשיחה הביע מודעי
 הליכוד. את להציל עשוי וייצמן שרק דעתו ואת

 נוספות פגישות על השניים כין הוסכם
פוליטיים. מהלכים יתאמו הם שכהן

עלו חיר י מ

ם רי צ ם מו די ס ב סו מ
 להעלות מגמה קיימת כמייטרד־האוצר

 של מחיריהם את ניכרת כצורה החודש
 הועלתה ההצעה המסובסדים. המוצרים

 ישראל אגף־התקציבים, ראיט על־ידי
ארקין. חיים
 הבא החודש שמדד ספק כל אין כי טוען ארקין
 מכה זו תהיה שממילא משום אחוז. 12 על יעלה
 ולספוג מחירים להעלות זו בהזדמנות אפשר קשה,
מהציבור. נוסף כסף  שר־האוצר, הביע באוצר, מקדימות כשיחות

 זו כהצעה תמיכתו את הורכיץ, ייגאד
ארקין. •טל
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לפרוש
 קיים כי גילה המפד״ל על־ידי שהוזמן סודי סקר
התומך זו מיפלגה חברי בקרב מכריע רוב

 מהממשלה. מיידית בפרישה
 מרכזיים חברים כמה מחדש יעלו זה, סקר בעקבות

 מהממשלה. לפרוש הדרישה את המפד״ל במוסדות
 יוסף הד״ר שר־הפנים, יתנגד לא הפעם כי נראה
 במפד״ל בורג של מעמדו אלה בימים לפרישה. בורג,

 שלא מכך חושש אינו ושר־הפנים איתן הוא
הבאה. לכנסת המפד״ל רשימת בראשות יוצב

ק רי ד א נג

ר ק ב ה מ מדינ ה
 באחת להעלות עומד שרון, אריק שר־החקלאות,

 אשר גוף להקים הצעה הקרובות הממשלה מישיבות
 מבקר־המדינה. מישרד את יבקר

 מבקר־ את המבקר גוף שום אין הקיים החוק פי על
המדינה.
 מישרדו עם החמיר המבקר אשר שרון,

 הגיעו כי טוען שלו, האחרון כדין־והשבון
 הדורשות פרשיות לגבי ידיעות אליו

 מישרד־ של עובדים מעורבים שבהם חקירה,
 המישרד, מנכ״ל ביניהם מבקר־המדינה,

שר. זאב

ר ון נס ווי ל הי צ  י

ה עד כ מי ב ת ר י ן י ב
 כי טוענים כמיפלגת־העכודה חוגים

 ״בנק נ^כ״ל עומד הקרובה בתקופה
 עד להבריז לווינסון יעקוב הפועלים״,

 יצחק ח״כ של במועמדותו מפורשת תמיכה
 רשימת ולראשות המיפלגה לראשות רכין

לכנסת. זו מיפלגה
 יושב- אוזני אל גם הגיעו אלה שמועות כי נראה
 להצהיר שמיהר פרס, שימעון ח״כ המיפלגה, ראש

הבאה. בממשלתו ללווינסון שמור האוצר שתיק

א ע ל ג פ ״
 הכספים לשנת הבינוי מישרד מתוכניות אחת אף

 שר־האוצר, אם גם ייפגעו, לא והבאה הנוכחית
 לקצץ הממשלה את לשכנע יצליח הורביץ, ייגאל

המישרד. בתקציב
 מגיע הדירות, מיליארדי 8 כן התקציב
 חוץ־תקציביים באמצעות-הסדרים למישרד
 שליטה. כד למישרד־האוצר אין שעליהם
 כשנת הבנייה שהיקף תהיה מכך התוצאה

.1979 כשנת הבנייה להיקף זהה יהיה 1980

ל ש ב נ
 על-ידי שיוזמו לפירסומים לועגים במישרד־הביטחון

 של ההצלחה לגבי נייגר, דב מס־ההכנסה, נציב
 המישרד עבור שעבד קבלן בלכידת המם שילטונות

 מטבע־זר והבריח מס שילם שלא במצפה־רמון,
 לחוץ־לארץ. דולר אלף 100 בסך

 מם■ יטד הניכויים־כמקור מחלקת שד חודיה
 קבע דרך כמישרד־הביטהון יושבת ההכנסה

 החשבונות העתקי כל מועברים ואליה
 המעצר מהקבדנים. המישרד שמקבל
 שההודיה כך על מעיד הקבלן של האחרון

 וגם ־הקבלן את כזמן לתפוס הצליחה לא
 למרות אחרים, קבלנים לתפוס הצליחה לא

לפניה. נמצא החומר שכד
 שילטונות לרשות מעמידים אף הביטחון במישרד

 קדבר־לב, בניית מתקופת חשבונות מם־ההכנסה
החומר. על להשתלט מצליח אינו מס־ההכנסה אך

ת מנסה פ

ת ח ? ת ד עו ק ש ה
 מישרת, ומנב״ל פת גירעון שר-התעשייה,

 מישרד־ מידי להפקיע מנסים זיו, יורם
 עם ולאהדה רשות־ההשקעות את האוצר

 במישרד־התעשייה. הנמצא מרבז־־ההשקעות
 לתוכניתו מתנגד הורכיץ, ייגאל שר־האוצר,

פת. שד זו

 רשות־ למנהל פת הציע אלה, נסיונותיו במסגרת
 סמנכ״ל של תפקיד בנבנישתי, רפי ההשקעות,

 הסמנכ״ל במקום סחר־חוץ, לענייני התעשייה מישרד
מתפקידו. בקרוב הפורש כהן, יעקוב הנוכחי

מן ק ש דרו הגי

ם טו מ טי נוסף אול
 הגיש דרוקמן, חיים הרב המפד״ל, ח״כ

 כפגישה נוסף. אולטימטום השבוע כתחילת
 יפרוש כי דרוקמן, הודיע המפד״ד ראשי עם

 ומהקואליציה מהמפד״ל ימים עשרה תוך
 אדמות כעניין הממשלה תחליט לא אם

המערבית. הגדה
 בעקבות לפרוש חייב יהיה הוא כי טען דרוקמן
 במפד״ל. איתנים חוג דרישת

 ראשי על ללחוץ כדי בא דרוקמן של זה צעדו
 לראש־ זו ברוח אולטימטום להציב המפד״ל

בגין. מנחם הממשלה,

ל ג קר וי חו

ד ח ח שו טו בי ב
 המחלקה המישטרה, של במטה־הארצי מחלקודההונאות

 בשבועות חוקרת זיגל, בנימין תת־ניצב של
 מעשי של חשד ביותר, נמרצת בצורה האחרונים,

הישראלי. הביטוח בעולם גדול בהיקף שוחד
 נקראו בכירים ביטוח עובדי עשרות
 החשודים כין ואנשיו. זיגד אצל לחקירה
 הביטוח בעודם כיותר בכירים אישים

לו. ומחוצה

ם קונט־ננטל קי מ

ב! ר ר מ א פו מ
 ולבנק לבנק־הפומלים המשותף הבנק קונטיננטל, בנק

 . ולטר של בראשותו בגרמניה, המקצועיים האיגודים
 בשדרות־רוטשילד בניין־ענק להקים עומד האסלבאך,
 והנהלתו. הבנק מישרדי יעברו שאליו בתל־אביב
 זמן ככר נמצא הבניין יקום עדיו המיגדש

 אחרי עתה, רק אולם הבנק, כרשות רב
לכנותו. יחלו הבנייה, הגבלות שהוסרו

ב ש ה מו חג

ק ר פ ח מ
 ולהציל לנסות אפשרות שוקלת תנועת־המושבים

 אשקלון. ליד השוכן נוגה, מושב את מפירוק
 וחבריו חובות לירות מיליוני עשרות למושב

זה. עם זה מסוכסכים
 למושב לשלוח וזיתה שהועלו ההצעות אהת
 לשקמו, שינסה מישפחות בן גרעין

 תדמי־יוסף, כמושב נעשה שהדבר כפי
 הכרתיים יחסים כגלל פירוק כפני שעמד

מקולקלים.

ט עוד ה סר ל מו ע ת

ל ר ש גי מיו ר פ
 שמו זהו — לשלום״ מידחמות ״ארבע

 פרמינג׳ר אוטו שמתכוון הבא, הסרט שד
ישראל. לטובת להפיק

 סרט- את בשעתו הפיק וינאי, יהודי פרמינג׳ר,
 מכשיר־תעמולה שהיה אכסודוס, המונומנטלי הקיטש
 תפקיד למלא נועד הבא הסרט ישראל. למען מרכזי
דומה. ברמה שיהיה וייתכן דומה,

מן חו בר מ י1ל
 כרמן שושנה הרחוכותית, השלום שופטת
 כתל־אכיב המחוזי המישפט לבית תעבור
הקרובים. כימים

 וכמעט לחייה, החמישים שנת בסביבות היא השופטת
 כמשפטנית נחשבת היא שלום. שופטת היתד. שנה 20

המחוזי. המישפט לבית טובה ובחירה מעולה,




