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 העלאת צפויה
כללית מחירים

 ככד וגדולה כללית העלאת־מחירים
 על־ידי הנשלטים והשרותים המוצרים
 עידכון ערב הבא, כחודש צפויה הממשלה
 שנת־ •טל השני החצי לקראת התקציב
הכספים.

 להעלאת־־ מפורטות תוכניות הכינו כאוצר
 ההתנגדות ולכלימת כדלית מחירים

זו. להעלאה הציבורית

רוצה לא שמיר
בביטחון

 השבוע גידה שמיר, יצחק שר־החוץ,
 בקבלת כדל רוצה הוא שאין למקורביו

תיק־הביטחון.
 בעיות את יותר מכיר שהוא ככל כי טען שמיר

 נרחב כד שי*ש משתכנע הוא כן מישרד־ההוץ,
 עומד שמיר מעוניין. הוא שבה הזה, במישרד לפעילות

 הרעיון את לזנוח בגין מנחם מראש־הממשלד לבקש
 יקבל הוא שר־החוץ לדברי כשר־הביטחון. אותו למנות

 לראש־הממשלה יעזור הדבר אם רק התיק את
קואליציוניות. בעיות על להתגבר

נוסף משבר צפו*
 חוששים לירושלים, תוכנית־המיתאר פירסום בעיקבות

 האמריקאית, הממשלה עם למשבר ממשלתיים חוגים
 מישרד העתקת פרשת סביב מהמשבר יותר חריף

 המיזרחית. לעיר ראש־הממשלה
 זכה שלא תוכנית־המיתאר, שד חלק

 השיפוט שיטח הרחבת את מפרט דפירסום,
 אדמות שד משמעותית והפקעה ירושלים שד

ערביים. לתושבים היטייכות

ניצול על כעס
הבחירות

 עד כועסים האמריקאית בממשלה חוגים
 תקיים שלפיה מהשבוע, הממשלה החלטת

 תקופת את לנצל כיצד מיוחד דיון הממשלה
 לצורכי כארצות־הברית מערכת־הבהירות

ישראל.
 על רב רוגז הביעו ישראל בממשלת שרים גם

 בארץ. לעיתונות דלפה שההחלטה
 חריפה רשמית לתגובה מצפים בירושלים

ההחלטה. עד קארטר הנ׳טיא שד כיותר

ז׳בוטינסק■ מישלחת

בירידה
 לצאת עומד ברמן, יצחק הכנסת, יושב־ראש

 גל נגד על־מיפלגתית ציבורית בפעולה
הארץ. מן הירידה

 הכספיים, המשאבים כל את להפנות יש ברמן לדעת
 לעלות הנושרים את לשכנע בנסיונות המושקעים

 כגורמי־הירידה, הנחשבות בעיות לפיתרון לישראל,
 מצוקת־הדיור. וראשונה ובראש

 גווני מכל אישים להצטרף עומדים כרמן אד
בישראל. הפוליטית הקשת

על ספר
החטיפה פרשת

 שסיקר בר, יוסי אחרונות׳׳, ״ידיעות כתב
 אורון הילד חטיפת פרשת את עיתונו עכור
 כתיבת הקרובים כימים לסיים עומד ירדן,
הפרשה. על ספר

 של אישורם את קיבל ידיד־המישפחה, שהפך בר,
 תוך שיופיע הספר, לכתיבת ירדן ועמוס פנינה

אחדים. שבועות

הליכוד
משרות מחלק

 עומדים לליכוד, המקורבים אישים, מאות כמה
 כרואי־חשבון כעורכי־דין, הקרובים בימים להתמנות

 ממשלתיות. חברות 150 של דירקטוריונים וכחברי
 אד שדו אנשים להכניס החליט הליכוד

 הממשלתיות, החברות של הדירקטוריונים
 אי־אפשר השידטון, יתחלף אם שגם משום
 שלוש במשך אדה אנשים להחליף יהיה

הבאות. השנים

דרמות ניס■!!
?■,אל״תירכאוו את
 בחברון הבתים לבעל הפיצויים תשלום בפרשת

 השישה הרגת אחרי ובדיקה, בירור בלי שפוצצו,
 מישפחת כי התברר כאשר מיפנה. חל בחברון,•

 תרפ״ט, במאורעות יהודים עשרות הצילה אל־חירבאווי
 על אותה לפצות הצבאי המימשל על־ידי לה הוצע
 בכפה. עוול לא על לה שנגרם הנזק
 דאד־חירבאווי הוגש המשא־והמתן סיום עם

 את לבדוק הקפיד כאשר לחתימה. מיסמך
 זה היה כי להיווכח נדהם המיסמך תוכן

 קיים הנדונים. המיגרשים למכירת הסכם
 במירמה ממנו להוציא ביקשו כי חשד

 היה המשא־והמתן שתוכן למרות חתימה,
 שיוכל כדי פיצויים לו לשלם — הפוך

 שפוצצו. הכתים את מחדש להקים
לחתום. סירב אל־חירבאווי

הריב החריף
פת ־ הורביץ

 בשבוע שנערך ליצואנים, האשראי יקור על בדיון
 נימת על פת, גידעון שר־התעשיה, התמרמר שעבר,

 מישרד־האוצר פקידי בדברי לדעתו, שנשמעה, הזילזול
 אני ככה, אלי לדבר תמשיכו ״אם :אמר פת כלפיו.

והולך.״ קם
 קולו לפתע נשמע בחדר שנפדה בשתיקה

 שיקום ״אז :הורביץ יגאל שר־האוצר, שד
כבר:׳׳ וילך

איש■ דובר
 שר־האוצר, של קרנו מירידת מודאגים רפ״י 'אנשי
 יחסי־ את לפתח והחליטו בציבור, הורביץ, יגאל

הורביץ. של הציבור
 לעיתונאי הציע ללקין, רפי רפ״י, מפכ׳׳ד

 האדום, הטלפון איש רימון, צבי צה״ד, גלי
 תיקשורת לענייני הורביץ של עוזרו להיות

 את רימון דחה התלבטות אחרי המונים.
 צה״ל״. כ״גלי להישאר והחליט ההצעה,

 לטרפד מנסה הנם, חיים הורביץ, של אחר עוזר
לשר. דובר למציאת ללקין מאמצי את

מול אסיפות
לירות מיליון

 פרם שימעון כח״כ התומכת הקבוצה
 אל״ף העבודה, במיפדגת בהתמודדות

 להוציא עומדת פרם״), תומכי (״אזרחים
 מיליון של סכום בעיתונים מודעות עד

לירות.
 מתכוונת רבץ, יצחק בח״כ התומכת ■אוריס, ,קבוצת
 עשרות הארץ רחבי בכל ולקיים פעולודנגד לערוך

 פרם. ומתנגדי רבץ תומכי של אסיפות
 מצביע השבוע, שיתפרסם צמח, מינה ד״ר של הסקר

 זו לעומת רבץ של בפופולריות נוספת עלייה על
 פרם, של מאנשיו אחד מכין בינתיים פרם. של

 שיפורסמו נגדיים, סקרים הראל, (״ארלה״) אהרון
בקרוב.

תסיסה
ישראל 0113010

 תסיסה, לאחרונה קיימת ישראל מיספנות בהנהלת
 למנות לנדאו, חיים שר־התחבורה, של החלטתו בגלל

 את המספנות של מועצת־המנהלים ניושב־ראש
 הראל. שלמה (מיל׳) האלוף לשעבר, חיל־הים מפקד

 דיברטובסקי, ישראל המספנות, מנכ״ל
 פוליטי. מינוי שהוא וטוען למינוי, מתנגד

 יגאל שר־האוצר, גם מובהק. כאיש־חרות ידוע הראל
 שהחלטתו הודיע לנדאו אך למינוי, מתנגד הורביץ,

לעירעור. ניתנת ואינה סופית, היא

ור׳3דת תפסיד מצאו
 תבורי, חיים (מיל׳) רב־ניצב לשעבר, מפנ״ל־המישטרה

 של מועצת־ד,מנהלים כיושב־ראש להתמנות עומד
 לישראל. כינזיקאלים של חברת־בת תובלה מיפעלי
 עד לוותר תבורי התבקש למינוי כתנאי

 תבורי מיפלגת־העכודה. במיסגרת פעילותו
 תבורי פרס. שימעון ח״כ של מתומכיו הוא

לתנאי. הסכים

ב1ועי הראל
השקעות מאפשרים

 הראל (״יוסי״) יוסף הישראליים, אנשי־העסקים
 לפיתוח לבנק האחרונים בימים פנו עינב, ועזריאל

 במיפעלים כספים להשקיע הצעות וביקשו התעשייה
בארץ.
 ובעלי אתזקור חברת־היבוא בעלי הם ועינב הראל

 בתל־אביב. גורדון בריכת־השחייה
 בעסקים להשקיע מוכנים שהם הסכומים

 מיליוני מאות •טל בסידרי־גודד הם חדשים
לירות.

ל[יו־יור?
 מישלחת לארגן החליט בגין, מנחם ראש־הממשלה,

 100ה־ יום־הולדתו את זו בעיר לחגוג כדי לניו־יורק,
 אך באודסה, נולד ז׳בוטינסקי ז׳בוטינסקי. זאב של

בניו־יורק. נפטר
 בנובמבר, דניו־יורק שתגיע במישלחת,

 מילכד ישתתפו ז׳בוטינסקי, שד הולדתו יום
 יצחק הכנסת, יושב־ראש גם עצמו בגין

 הרבנים שני שמיר, יצחק שר־החוץ, ברמן,
גרינברג. צבי אורי והמשורר הראשיים

ירכוש 1׳ ריב ע מ ,!
תהד־ארצי״ את

 ביותר מתקדם כמשא־ומתן נמצא ״מעריב״
 ״הד־ארצי״ חברת־התקדיטים בעדי עם

זו. חכרה לרכוש מגמה מתוך
 בעלי עם למשא־ומתן בעבר נכנסו שונים משקיעים
 כשבעלי נסוגו אך החברה, לרכישת הד־ארצי
החברה. של המוניטין עבור סכום־עתק דרשו הד־ארצי

לעתווא■ אינו! אין
 לעיתונאי כי החליטה מועצת־העיתונות

 כך על דנה המועצה תקופת־צינון. אין
 אמנון ״הארץ״, כתב שד תלונתו בעיקבות

 אחרונות״, ״ידיעות עיתונאי נגד ברזילי,
 ראש■ יועץ שהיה מי נקדימון, שלמה

 מיד שכתב, תיקשורת, לענייני הממשלה
 סידרת■ הממשלתי, מתפקידו שפרש אחרי

שרי־המשדה. בין היחסים על כתבות
 את שפירסם על בברזילי נזפה מועצת־העיתונות

במועצה. נדונו שהן לפני עוד נקדימון נגד תלונותיו


