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 שגריר ואמן

בוואשינגטוו?
 הוא שמיר, יצחק שר־החוץ, של הכחשותיו למרות

 בוואשינגטון, ישראל שגריר את לארץ להחזיר עומד
עברון. (״אפי״) אפרים
 מנכ״ל יתפוס עפרון של מקומו שאת נראה

 אם נאמן, יעקוב הד׳׳ר מישרד׳־האוצר,
 לבית־המישפט־ נאמן של המינוי יוכשל

העליון.

ט הו־לסת לו ל1ב  ט
ה א מסרס ב
 היה פרס, שימעון ה״כ מיפלגת־העבודה, יושב־ראש

 כור, שמנכ״ל האפשרות על הידיעה את שהדליף זה
 בממשלתו שר־האוצר לתפקיד ייבחר בלומנטל, נפתלי

פרס. של
 לתפקיד, כמועמד שנחשב מי ובין פרס בין

 לוינסון, יעקוב הפועלים״, ״בנק מנכ״ל
 ביניהם שהיתה בשיחה חילוקיידעות, נוצרו

שעבר. בשבוע
 כמקורב הידוע בלומנטל, את למנות הרעיון

ללוינסון. כמחווה בא ללוינסון,
 פרס, בממשלת כשר בלומנטל ימונה אם

 מישרד־האוצר מנכ״ל סיוון, עמירם יקבל
 המנהלים מועצת יושב־ראש וכיום לשעבר,

 סיוון גם ״כור״. הנהלת את ״תיעוש״, של
לוינסון. של מנאמניו כאחד נחשב

 מסו׳ חשש
מטוס שריסת

מסקר  ■יעביר ה
שטדה למי

 הד״ר שמבקר־המדינה, לגמרי ברור כבר עתה
 שקיבל החומר את למישטרה יעביר נבנצל, ארנסט

 טוליפמן׳ יוסף החשמל, חברת של המודח מהמנכ״ל
 מועצת־ יושב־ראש אליו להעביר שעומד החומר ואת

 חשד יש טוליפמן של טענותיו פי על שיפמן. דויד החברה, של המנהלים
 ניכר, בהיקף שוחד ולקבלת לשחיתויות

 הפחם להובלת זביונות למתן הנוגע בכל
לארץ.

ססק תו
המוס?■ הקמת

 את לבנות להפסיק דורשים בחברת־החשמל מומחים
 למרות בחדרה, הפתוח בים פחם לפריקת המזח
 מיליוני 50מ־ יותר בהקמה הושקעו כה שעד

 שעבר בשבוע שאירע האסון בעיקכותדולרים.
 מי של באזהרותיו הכל נזכרו לדוברה,

 ורדי, יוסף מישרד־האנרגיה, מנכ״ל ׳טהיה
 תמנע בשנה אחת סערה שלפחות שטען

 לאסונות. ותגרום הפתוח בים הפחם פריקת
 לבדוק החשמל בחברת מומחים דורשים עתה

חיפה. בנמל רטוב פחם לפריקת האפשרות את מחדש

חקירה
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 ממנהלי אחד עומד שבראשם פיננסיים, חוגים
 חקירה בפני עתה עומדים בארץ, הגדולים הבנקים
 הכוכב שהפך איל־כספים סביב וכללית כלכלית

 הישראלית. הכלכלה בשדה החדש
 נפגש בישראל הגדולים מעורכי־הדין אחד

 בנק מנהל עם בפאריס שעבר כשבוע
החקירה. בדרכי עימו ודן גדול,

טוו־רגד שי פ
בשיכון

 לשרשרת בקרוב יצטרף לוי, דויד שר־השיכון,
 הממשלה. של הכישלונות

 ,80—81 הכספים בשנת כי הודיע לוי
 הוא• חודשים, שלושה כעוד המסתיימת

 יחידותידיור. אלף 1צ יבנה
 התחלותיבנייה על חוזים נחתמו היום עד
יחידות־דיור. 400 לגבי רק

א הורביץ ור1■ח ל
 לחזור, שלא החליט הורביץ, ייגאל שר־האוצר,

 הפרטיים העסקים לניהול מהממשלה, יפרוש כאשר
 לבניו, עסקיו ניהול את יניח הורכיץ לממשלה. כשהצטרף עזב שאותם שלו,

לגמרי. חדשים פרוייקטים לעצמו ויחפש

ש מודעי נחל
 התפטרותו את הממשלה תאשר לא אם גם
 שר־התקשורת, מתפקיד מודעי יצחק של
זה. מישרד בענייני עוד מודעי יעסוק לא

 הליברלית, המיפלגה במיפלגתו, מודעי של מעמדו
 גידעון שר־התעשייה שיריבו, בעוד לאחרונה, נחלש

 יותר רב זמן להקדיש החליט מודעי התחזק. פת,
פנים־מיפלגתית. לעבודה
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מכר תי
 במיגדל־העמק ״קרנית״ העור בגדי מיפעל
להימכר. עומד

 החברה קרנית את קנתה אחדים חודשים לפני
 הגיעו זו חברה ראשי אולם תיעוש, ההסתדרותית

 עתה מחפשים והם למיפעל, עתיד שאין למסקנה
קונים.

ל ישותג
ב״אל־על״

 באל־על, עובדים 400מ־ יותר פיטורי עם קשר ללא
 להתפטרות, צוות־אוויר אנשי - 100מ־ יותר התארגנו
שלהם. ביוזמתם  יכולים הם כיום כי טוענים רבים עובדים

 המוגדלים, הפיצויים את ולקבל להתפטר
 כמה שבעוד ביטחון כל שאין כעוד

 כאלה. פיצויים להם יציעו חודשים
 משבורת כי שמועות רווחו ב״אל־על״

בזמן. תשולם לא דצמבר חודש

 בעו״ן סוור מישסט
?- ראשי־העידיות

 כי לדרוש אפשרות יש השבוע השישי היום עד
 תישמע וחלחול חברון של ראשי־העיריות עתירת
 בית־ של שופטים חמישה של הרכב לפני מחדש,

העליון. המישפט
 תוך זו, באפשרות דנות עדיין המישפחות

מוגדל. הרבב אצל הסיכויים שקילת
 באו״ם לעלות עומד העניין נגד: הנימוקים אחד

 הישראלי הנציג בידי לתת עשוייה נוספת ועתידה
 ועומד תלוי עדיין העניין כי לטעון האפשרות את

בבית־המישפט.
 של קיצוני צעד מפני חוששים ביטחוניים חוגים
אל־על. עובדי

 עובד, יתפתה שמא החשש עלה השאר בין
 בעיקבות כללית שביתה של כמיקרה
 של ״בואינג״ מטוס לשרוף פיטורין,
 עליידי להפחיד בדי המסלול, על ״אל־על״

 לישראל לבוא זרות חברות־־תעופה כך
 מישראל האווירי הקשר כל את כך ולסגור
וממנה.
 ששדה־ לאפשרות חיל־האוויר הוכן כבר בינתיים
 האוויר כנמל יתפעל ברמת־דויד הצבאי התעופה
ישראל. של הראשי

שכנע מנסים ל
ש רביו את לפרו

 רבין יצחק ח״כ של במטהו אישים כמה
 ראש־הממשלה־לשעבר על להשפיע מנסים
 רשימה ולהקים ממיפלגתיהעבודה לפרוש
לכנסת. נפרדת
 מיכה רבץ, של מטהו ראש ובראשם גורמים,
 רבין אולם מפורטות, תוכניות־פרישה הכינו גולדמן,

אלה. הצעות דחה

רג מתר■□ בו
ה מ בפו

 לצאת עומד בורג, יוסף הד״ר שר־הפנים,
 במסע־התרמות שם לפתוח כדי לפנמה,

 להיבנות המתוכנן התנ״ך״ ״בית עבור
בירושלים.

נגד אילת
י י ע י ק ד א *

 ציבורי מסע מתכננים באילת גורמי־ציכור
 ככל בתוכו שיכלול ״ארקיע״, חברת נגד

 תושכי על״ידי החברה החרמת את הנראה
אילת.

 העלתה שלאחרונה על־כך מתמרמרים התושבים
 שקל. לאלף כרטיס־הטיסה מחיר את החברה
 אך מוזל, מחיר אמנם משלמים עצמם אילת תושבי

 אילתיים שאינם למי היקר שהמחיר טוענים הם
 התיירות את ובולם העיר, בהתפתחות פוגע

לאילת. הפנימית

השוטרות ■וחלבו
הגוררות

 נהלים להוציא עומדת מחודתל־אביב מישטרת
 הגוררות למכוניות כמלווה שוטרות תשמשנה לפיהם

 שבועיים משך רק אסורה, בחנייה החונים כלי־רכב
תוחלפנה. ואז

 האזרחיות מכוניות־הגרר עם הנוסעות השוטרות
רכב. גרירת כל לאשר חייבות

ס י ר ק י  רכס גרירת שד רגים ״
 צורך היה שלא ממקומות להוראות, כניגוד
 יחסים על שמועות נפוצו אותם, לגרור

 הגוררים. לבין השוטרות בין שנוצרו
 על הוחלט אלה, משמועות להימנע כדי

השוטרות. תחלופת

הבנק■□ על ביקורת
 במיבצע־ביקורת לפתוח עומד הבנקים על המפקח

 השונים. הבנקים סניפי נותנים אותי השירות על
 בסניפים יבקרו מוסווים פיקוח צוותי
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