
תוצונןיף
יכריז דיין
ארס<33 4ב־
 הקמת על במארס 4ב־ יכריז דיין משה ח״כ

 כנס את כך לשם ינצל דיין לכנסת. רשימתו
 שוכל זלמן ח״כ על־ידי המאורגן ,,כמה׳/
כרמת־־גן. ככפר־המככיה מרפ״י

 ויבקש שלו, המצע את הנוכחים לפני דיין יציג בכנס
 בבחירות, שיתייצב החדש, לגוף להצטרף שמוכן ממי

במקום• לחתום
 מוכן יהיה והוא לדפוס, נמסר כבר דיין של המצע

 עבור חיברו במצע החברתי־כלכלי החלק את השבוע.
כץ. ישראל השר ובראשם פרופסורים, כמה דיין

צוג יצא הר
ד1 0ר3 ג

 הרצוג, (״ויוויאן״) חיים (מיל׳) האלוף
 שר״ לתפקיד פרס שימעץ של מועמדו

 אישים של קבוצה עתה מארגן ההסברה,
 בנס לקיים כוונה מתוך במיפלגודהעבודה,

 של הירדנית״ ״האופציה רעיון נגד שייצא
פרם. שימעון

 הרגל, את הירדנית״ ״האופציה פשטה הרצוג לדעת
 מארצות־הברית. מאירופה, המגיעות התגובות בעיקבות

 מיפלגת־העבודה שעל טוען הרצוג וממצריים. מירדן
 ״להידבק ולא נוספים, מדיניים רעיונות להציג
 הפוליטי הדגל שהוא הירדנית, האופציה של לרעיון
פרם.״ של היחידי

רו ב רידוד א ל ש דו
■תפטר

 ארידור, יורם שר־האוצר של האישי דוברו קול, דב
 השידור בעיקבות מתפקידו, בקרוב להתפטר עומד

 לו. התנגד שקול בטלוויזיה, ארידור של האומלל
 למישרד* הושאל הלאומי, הביטוח דובר שהוא קול,

 כשר־ ארידור של התמנותו עם שעבר, בחודש האוצר
האוצר.

 לבן אריידור. של האישי ידידו הוא קול
 השידור. אחרי מיד להתפטר רוצה אינו
הלאומי. לכיטוח יחזור קול

שי□ דיין מא
ח רפין א

 המדיניות על חריפה ביקורת ישראל בנק אנשי מתחו
 הביקורת מישלחת באוזני הממשלה של התקציבית

בישראל. עתה השוהה הבינלאומית, המטבע קרן של

איימו דרוזי□ה ד ווו אירוח
ף 600 ל א

 תעלה היהודית הסוכנות של הדירקטוריון פגישת
 לירות. ממיליון יותר לסוכנות

 קיסריה״, ״דן כמלון נערכת הפגישה
 שלה המנהלים 50 עכור תשלם והסוכנות

 מי-לכד לאירוח, לירות אלף 000 של סכום
הארוחות.

צר או ה3■ ה ס
ת לו ע ה ת ל ס א מ ה
 הכא כשבוע לדון עומדים כמישרד־האוצר

 האוצר כלכלני לדעת מס־הנסיעות. כהחזרת
 לירות מיליארד כחמישה המדינה מפסידה

המס. כיטול כיגלל
 עונת־הנסיעות לקראת המס את להחזיר היא הכוונה

 ביולי. 1ב־ הבחירות, אחרי מיד הנפתחת הקרובה,
 המס, להחזרת יתנגדו הליברלים שרי

 של הכלכלי המהפך סמל היה שכיטולו
ארליך.

יצאו אישי□

 ממישרד־הכיטחון בכירים פקידים
 שד כנו לחתונת המוזמנים כין הם

 מרכוס היהודי־מכסיקאי סוחר־הנשק
 כמכסיקו־סיטי. הישכוע הנערכת כץ,

ה מהארץ, שיצאה המישלחת ברא׳ט
 עומדים עיתונאים, כמה גם כוללת

 שלמה הדם לישראל, הראשי הרב
 מישרד־האוצר, מנכ״ל שהיה ומי גורן,

נאמן. יעקוב הד״ר
 דמי" את ששילם הוא כץ מרכוס

הישר לכל האירוח ואת הכרטיסים
כנו. לחתונת שנסעו אלים

ה כיטנתיים התפרסם כץ מרכוס
מפוק מעשים של כשורה אחרונות

 לתעשייה שקילקלו ובפרשות פקים
 כמה האווירית ולתעשיה הצכאית

גדולות. ןעיסקות-נשק

ה חידון מ ר פו ר ה
ק שו ההון ב

 בדו״ח הקרובה בישיבתה לדון מתכוונת הממשלה
 צוקרמן, בן־עמי הד״ר עמד שבראשה הוועדה,

ההון. בשוק לרפורמה  כדי כסוד נשמרת כזה דיון לערוך הכוונה
 שלא הכנקים, מצד כעיקר לחצים, למנוע
 הקטנה יהיה שפירושן ההמלצות, את לקכל
ההון. כשוק הממשלה כמעורבות רכה

צר או ד ה ג נ

לין על
 ג׳אכר שייח׳ ח״כ ממקורבי דרוזים, כמה

 לדברי לין. אמנון ח״ב על איימו מועדי,
 דרוזים היו אך ישירים, האיומים היו לא לין

בחיפה.״ כבית אצלך ״לבקר לו שהבטיחו
 הדרוזית, לעדה המקורב לין, על כועסים הדרוזים

 אבו־ חמאד ח״כ רצח בפרשת שנקט העמדה ביגלל
רביעה.

שערוריה
[יו־יורק ,דאל־עלי*3

 קיצוצי־המשכורות מדיניות למרות
 יושב־ראש שעבר כשכוע הציעו כ״אל־על״,

 אברהם החכרה, של מועצת־־המנהלים
 יצחק ״אל־על״, ומנכ״ל שביט, (״כוסה״)

 לחודש לירות אלף 850 של משכורת שנדר,
 החכרה סניף את שינהל כדי כרגר, לסטים

 שרם, ירחמיאל של כמקומו בניו־יורק,
לרומא. העוכר

 בחברת עתה העובד אמריקאי, יהודי הוא ברגר
 לחצי המגיעה משכורת שם והמקבל אמריקה, טראנס
 הצעת את דחה ברגר אל־על. לו שהציעה מהשכר

 לירות מיליון 1,5 של שכר דרש הוא שביט־שנדר.
לחודש.
 משכורות־ענק לשלם מוכנה ש״אל־על״ כעוד

 החלה היא עוכדי־החברה, שאינם לאנשים
 שלה ממחסני־הציוד חלפים למכור לאחרונה
 החכרה מכרה כה עד וכלוד. כניו־יורק

 דולר, מיליוני שלושה של כערך חלפים
 מנוע למכירת כמשא־ומתן נמצאת והיא
״בואינג״. של שלם

שערוריר. צפויה

 מיפלגת־העכודה, של חיפה מחוז מזכיר
 אשר מיסמכים, לפרסם עומד אגמי, אורי
 כמזכיר הקשורות פרשות לדבריו, יגלו,

ורטמן. משה מועצת־פועלי־חיפה,
 לאגמי ורטמן בין שעבר בשבוע שנערכה בהתמודדות,

 את ורטמן הביס מועצת־הפועלים, מזכיר •תפקיד על
 במהלך שונים גילויים גילה הוא אגמי ולדברי אגמי,

ההתמודדות.

ק ב א מ
שיו״ם על ה

 עומדת הסנה, של בת חברת דיקלה, חברת־הביטוח
 בשטח עסקה כה עד ביטוח־שיניים. תוכנית להציע

מבוטחים. אלף 70כ־ ולה שילוח, חברת רק הביטוח
 קופת■ עם פעולה כשיתוף עובדת ״דיקלה״
 לנסות ועומדת ההסתדרות, של החולים
 של גדולים מאורגנים לקוחות לקחת

 מקיימת שעימו הראשון, הלקוח ״שילוח״.
 הפועלים״, ״בנק הוא משא־ומתן, ״דיקלה״

עובדיו. את ב״שילוח״ שביטח
 בהפצת רביו יצחק ח״כ את מאשים דיין משה ח״כ

 לרשימתו להצטרף לרבין הציע דיין כאילו שמועות,
 דבין עם שוחח לא מעולם כי טוען דיין החדשה.

 שני מקום לו הציע לא ובוודאי כזו, אפשרות על
ברשימה.
 כדי אלה שמועות רבין מפיץ דיין, לטענת

 לחזק וכדי מיפלגת־העכודה, את ״להפחיד
כה.״ מעמדו את

ב צי ק ת ה
 מתנגדים במישרד־האוצר אגף־התקציבים כלכלני

 יורם שר־האוצר, הבא בשבוע להגיש שעומד לתקציב
ארידור.

 כמישרד-האוצר, אגף־התקציכים ראש
 :השבוע אסר ארקין, חיים ישראל

 עליו הנייר מישקל את רק שווה ״התקציב
מודפס.״ הוא

ת יתייקר! סו טי  ה
ם לאי חי ל

 להקטין החליט ארידור, יורם שר־האוצר,
 ״ארקיע״ בטיסות הממשלה השתתפות את

אילת. לתושכי
של העצמית ההשתתפות היתה כשנה לפני עד

שראל׳ ..בוק  ,י
משמיץ

 ראשי על רבה התמרמרות קיימת במישרד־האוצר
במישרד־האוצר בכירים פקידים לדברי ישראל. בנק

 שר־האוצר אחוז. 21 רק הכרטיס במחיר תושבי־אילת
 העצמית ההשתתפות את העלה הורביץ, ייגאל הקודם

 מתכוון ארידור ואילו אחוז, 42ל־ האילתים של
 אחוז. 60נד ליותר אותה להעלות
 לארידור הודיע כץ, גדי אילת, עיריית ראש
 השתתפותה את הממשלה תקטין שאם

 ינחת ולא ימריא ״לא הכרטיסים, במחיר
באילת.״ אחד מטוס אף


