
קיף וגו י*
■בטל ין
הרצאות מסע

 כנראה יבטל שלו הנוסף התקף־הלב בעיקבות
 שעמד ססע־הרצאות בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 הבא. ובחודש החודש להיערך
 סיורים למסע לצאת היתה כגין כוונת

 לאחר מיד הארץ; רחכי ככל והרצאות
 לערוף התכוון בארצות־־הברית הבחירות

 החלו כגין של מקורביו שם. הרצאות מסע
שלו. ההופעות לביטול לפעול השבוע ככר

בן־נתן ־
 על הידיעות כעיקבות סוערת המפד״ל

 ח״כ מיפלגת־העכודה, יושב־ראש כין הסכם
 בסיעת החזק האיש לבין פרם, שימעון

כן־נתן. רפאל כמפד״ל, ״למיסנה״
 הוסכם במהלכה ארוכה, לשיחה נפגשו ובן־נתן פרס

 בד״ר יתמוך הוא לשילטון המערך יעלה שכאשר
 לבורג האופוזיציה מול לנזיפנה, ובסיעת בורג יוסף
 וליכוד־ותמורה. הצעירים סיעות — המפד״ל בתוך

 להתגבר לפרס, כן־נתן הבטיח זאת תמורת
 לכד ולדאוג עצמו בורג התנגדות על גם

 המפד״ל מוסרות יחליטו כחודש 1>1•טכ*
מהקואליציה. לפרוש

החוץ מנכייל קמחי דוד
 כמנב״ל כקרוב להתמנות עומד קמחי דויד

 (״יוסי״) יוסף של כמקומו מישרד־החוץ
הפורש. צ׳חנוכר

 במישרד שרות־חוץ בנושאי בעבד עסק קמחי
אחר. ממשלתי

ברמן את נה1רו המעיר
 אל לאחרונה פנו העבודה במיפלגת בכירים גורמים

 שהמערך לו והודיעו ברמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש
 אחרי גם הבית, ליושב־ראש במועמדותו יתמוך

 בשילטון. יהיה כשהמערך הבחירות,
 את יציג אם לגלות וסרב הגיב לא כרמן

הבאה. ככנסת גם מועמדותו

 בביטוח■ חקירה
מישרד^הביטתון

 במישרד־הביטחון. אגף אלא התעשייה־האווירית,
 ואינה סגור כספי משק מנהלת התעשייה־הצבאית

 לחשב־הכללי. רווחיה את מעבירה
 התעשייה־הצכאית כידי היו השנה כתחילת

לירות. מיליארד 4מ־ יותר של כסכום יתרות

 נלבין מודע■
גיוב לעצמו

 ששר־האנרגיה, טוען הורביץ, ייגאל שר־האוצר,
 כסף שיעלה מקום־עבודה לעצמו מכין מודעי, יצחק

 שהוא או תתפטר שהממשלה במקרה לציבור, רב
יתפטר.

 כהדרה, החדשה תחנת־הכוח חנוכת לקראת
 שתעסוק חדשה, חכרת להקים מודעי דורש

 הורכיץ לדעת פחם. וכהוכלת כמיסחר
 כסף שתעלה חדשה, חכרה להקים צורך אין
 הקיים. כמינהל־הדלק להשתמש ואפשר רב,

 מקומו את להבטיח רוצה מודעי כי טוען הורביץ
ממשלה. חבר עוד יהיה לא וכאשר אם החברה בראש

תוכנית הושלננה
אד־עד לסגירת

 מיוחד, תיק־עבודה לאחרונה הושלם במישרד־האוצר
 חברת של מהירה לסגירה מפורטות תוכניות ובו

 הממשלה. כך על תחליט וכאשר אם אל־על,
 חכרת• הקמת :שכתיק התוכניות יתר כין

 תחזוק לגכי הנחיות מקבילה, תעופה
 לגבי הנחיות חיל־האוויר, על־ידי המטוסים
 כארץ החכרה נכסי על המדינה אחריות

 תעופה שדות והכנת וכחוץ־לארץ,
 שנמל־התעופה כמידה אלטרנטיכיים,

 עובדיו הזדהות כעיקבות ישותק כן־גוריון
״אל־על״. מפוטרי עם

הטיסות
ריקות חוזרות

 היוצאות לארצות־הברית, מישראל הצ׳ארטר טיסות
 למחצה. רק תפוסות כשהן חוזרות מלאות,

 אשרת־כניסה לקבלת התנאים אחד
 טיסה כרטיס הצגת הוא לארצות־הכרית

 מתכוונים שאינם אותם גם ושוב. חלוד
 הלוך־ושוב, כרטיס רוכשים לישראל לחזור

 כשני בו להשתמש מתכוונים אינם אם גם
הכיוונים.

 חברות החלו תופעת־קבע, זוהי כי שהתברר אחרי
 העובדה חרף חזרה בטיסה מקומות למכור הצ׳ארטר

הוזמנו. שכבר

 ה ונ ר ר י צ ה
סגן להישאר

 מועצת■ וחכר סגן־ראש־עיריית־ירושלים
 לאחרונה שמונה דוכק, אליהו העיריה,
 כקאהיר, בשגרירות־ישראל ציר לתפקיד
 להתפטר מכלי לחופשה לצאת התכוון

כמועצת־העיריה. מחברותו
 קולק, טדי לראש־עיריית־ירושלים, הדבל כשנודע

 להתפטר, מדובק דרש קולק השניים. בין ריב פרץ
 עורו־ לעיריה, קולק ברשימת אחריו לבא ולאפשר

 למועצת־העין־יה. להיכנס גוטמן, (״חיליק״) יחיאל הדין
< סירב. דובק
 בידי להפקיד דובק יסכים דבר של בסופו כי נראה
תאריך. ללא חתום, מיכתב־התפטרות קולק

 ביותר ככירה שאישיות חשד התעורר שלה.
 למישפחה, להניח המינהל לפקידי הורתה
 כית־המישפט. צו למרות

 מדוע ולגלות כפרשה, לחקור הכטיח זמיר
 להתעלם הורה ומי כה עד הכית נהרס לא

כית־המישפט. מצו

ב׳ שלב יאשרו
במקלך

 של מקלף בנזיפעל ב׳ שלב של הקמתו אישור צפוי
 160 לעלות אמור מקלף מיפטל נויפעלי־יס־המלח.

 א׳. שלב על מיליון 85 כבר הוצאו מהם דולר, מיליון
 לתת עומדת כלכלה לענייני ועדת־השרים

 של השני השלב להקמת מוקדם אישור
דולר. מיליון 75 שיעלה המיפעל,

ת3 עוזרי על תלונה
 כי מתלונן נאמן, יעקוב הדי־׳ר מישרד־האוצר, מנכ״ל
 למסע האחראים הם פת, גידעון שר־התעשיה, עוזרי

 ובציבור. בעיתונות נגדו ההשמצות
 למנכ״ל הכטיח הורביץ, ייגאל שר־האוצר,

 על לפת ו״לתת ככעיה לטפל מישרדו
הראש.״

 רוכשת ,.או־קיע״
א״רבוס

 צרפתי, איירבוס מטוס לרכוש עומדת ארקיע חברת
 גדולים. בינלאומיים קווי־תעופה בשירות הנמצא
 השכוע לחתום עומדים ,״ארקיע׳ ראשי

 לפיו הצרפתית, החברה עם החוזה על
 מיליון 35 המטוס עכור ״ארקיע״ תיטלם
דולר.

 ישמור הרמטב״ל
צה״ל <לי על

 החליט איתן, (״רפול״) רפאל רב־אלוף הרמטכ״ל,
 של מוקדם לאישור ביומו יום מדי רב זמן להקדיש
 משודרים שהם לפני ומרואיינים, נושאים תוכניות,

 גלי־צה״ל. הצבאית בתחנה
 תקלות הרכה מתרחשות הרמטכ״ל לדעת

 צכי התחנה, ומפקד ״גלי־צה״ל״ בשידורי
 להתגבר מצליח אינו שפירא, (״צכיקה״)

עליהן.

בתי־שימוש מנקי
ב״אל-על״

 מלוד שלה טיסה בכל להטים, עומדת על אל־ חברת
 השוטף הנקיון על שתופקד מיוחדת עובדת לניו־יורק,

במטוס. בתי־השימוש של
:ע*כעצמם לנקות מסרבים והדיילות הדיילים

 מנוס אין שלחברה כך כתי־השימוש, את
 מיוחדים עובדים למטוסים מלהעלות

זו. למטרה

 לעיתון קשיים
גוש־אמו!■□

 תת־ניצב של בראשותו המישטרה, של ההונאות אגף
 נחתמו שבה הדרך על בחקירה פותח זיגל, בנימין

 מישרד־הביטחון. של הביטוח מחוזי כמה
 שבמה שהתגלה, אחרי התעורר החשד

 מיברז, ללא נחתמו המישרד של חוזי־כיטוה
 חכרות־כיטוח. אותן של באמצעותן ותמיד

 חוזים להשיג היה אפשר ההערכה, פי על
כהרבה. נמוכים כמהירים כאלה

בכסף? לעשות מת
 מה השאלה על דיון ליזום עומד מישרד־האוצר

 בתעשייה־הצבאית. שהצטברו בכספים לעשות
כמו ממשלתית, חברה אינה התעשידדהצבאית

■חקור זמיר
גר״כר פרשת
 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, היועץ־המישפטי

 בגדרה. גרייבר בית פרשת את יחקור
 בית־המישפט, של צו הוצא גרייבר מישפחת נגד

 רשיון. ללא שבנתה הווילה את להרוס עליה לפיו
 ופעם דחיה, המישפחה בני קיבלו אחדות פעמים

 הבית. את להרוס עמדו אף אחת
 מינהל■ פקידי הניחו האחרונים כחודשים

ולווילה גרייכר למישפחת מקרקעי־ישראל

 לאור היוצא שלנו, ישראל העברית, בשפה העיתון
 היסודי המימון את כספיים. בקשיים נתון בניו־יורק,
 מלובביץ׳, הרבי צעירי נתנו לאור להוצאתו
 לתורתם. נפשות ברכישת העוסקים

 המהגרים למאות־אלפי המיועד העיתון,
 בגלוי מטיף כארצות־הכרית, הישראליים

 כגוש■ ולתמיכה השלמה לארץ־ישראל
 פרו■ תעמולה של לצידה אמונים,

לאומנית. והסברה ממשלתית
 ששמה למרות מקל, אריה עורך שלנו ישראל את
 מקל, אריה הראשית. כעורכת מופיע רות, אשתו, של

 בחופשה עכשיו והוא ישראל שידורי כתב שהיה
 באשרת־ בארצות־הברית נמצא לימודים, לצורכי

 של הפרד, היא לפרנסתו, העיתון, עריכת סטודנט.
האמריקאיים. ההגירה חוקי
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