
 ראשי שכר
ת:  ההסתדרו

ד 500 ל ליי* א
 את מקבלים ההסתדרות של המרכזת הוועדה חברי

 שכר־ האחיד. הדירוג של כ״ב דרגה על־פי שכרם
 תוספת ל״י. 75,491 היה ,1981 בדצמבר שלהם, היסוד
 תוספת ל״י, 9,222 :השכלה תוספת ל״י, 100 :אשד.

 ל״י, 787 ביגוד: תוספת ל״י, 16,962 כוננות־על:
 :נוספות שעות שכר ל״י, 1,299 :מיקצועית ספרות
 סו־ ל״י. 14,248 מפוצלת: עבודה עבור ל״י, 31,805

ל״י. 149,915 :הכל  הוצאות־רכב החזר להוסיף יש אדה על
 והחזר כקירוב, ל״י אלף 100ל־ המגיע

 לסכוםלהתקרבהעשויאש״ל,הוצאות
ויותר.ל״יאלף300— הכלוכס!•דומה,

 חוקר זיגל
י ישראל ב!,קול

 כמיש■ מחדקת־חקירות־הונאה ראש
 מנהלזיגד,בנימיןתת־ניצכטרה,

 ״קולכמישרדיחקירהאלהכימים
כירושלים. ישראל״
החקי את אופף סודיותשלמעטה

 אףברוראינועדייןשנדטאהרה,
כמקום. לעובדים

 דולר מיליון
שבניק בימית לנת

 על סיכום אין עדיין ימית העיר מתיישבי עם רק לא
 עם גם סיכום אין להם. שישולמו הפיצויים גובה
 מיקדמות עתה עד קיבלו אלד, בחבל. המושבים אנשי

 לירות מיליוני 30ל־ עד המגיעות הפיצויים׳ חשבון על
למישפחה.
 ועד־פיו קרוב, ההסכם ביי היא ההערכה

 הרבהוותקכעלותדמישפחותהפיצוייניע
 דולריםמיליוןלסךכמושכיםכיותר

דירות).מיליון150מ־(יותר אמריקאיים

פיקטיב״ס נישואין
לן הגו ח־ מ בר

 המתאכלסים במושבים חלקות־אדמה קבלת לצורך
 פיקטיביים. נישואין של נוהג התפתח ברמת־הגולן,

 רווקים, ל״מישפחות״. ניתנות במושבים החלקות
 ומתגרשים נישאים כזאת, חלקה לרכוש המבקשים

 מבוקשם. את שקיבלו אחרי קצר פרק־זמן תוך
 המתרחש, מן עין מעלימים המושכים מזכירי

 למושכיםהמוסדיותההקצבותשכן
 יחידות־המשקמיספרדבימתקבלות

המאוכלסות.

ם או  ציר היה מנדלב
מיפלגח־־־העבודה

 התנהל כאשר ,1077כ־ העכודה מיפדגת שד
 רכיןויצחקפרסשימעוןכיןהמאבק

ראש־הממשדה.לתפקידהמועמדותעל
 מאותה מנדלבאום את הזוכרים מיפלגת־העבודה, אנשי

 אחרי מייד כיסה. חבש לא אז כי טוענים תקופה,
 למפד״ל, מנדלבאום הצטרף בבחירות, המערך שהפסיד
החדש. לתפקיד במינויו עתה תמכה זו ומיפלגה

ס ..ט־וד ר ר ,,פ ק ב מ <■ ל
 שמאי האחרונות, בשנים מבקר־המדינה דובר שהיה מי

 בארצות־הברית. שנות־לימוד לשתי יצא קינן׳
 ״טיול־פרס״, זד, שהיה טוענים המבקר במישרד מקורות
 הד״ר היוצא, מבקר־המדינה על־ידי לדובר שהוענק

 פרישתו. לפני נבנצאל, יצחק
 מהי לומר יודעים אין כמישרד־המכקר

 הדובר־לשעכר.לימודי•טל המיוחדתהמטרה
 בוושינגטון,מישפחתועםעתהשוההקינן

 מכקר־המדינה, •טל הנוכחיהדוברולטענת
 מכקר•כמישרדהשתלמותואתעושההוא

האמריקאי.המדינה

מפיצה ־ ידלין אשת
באמריתה עיתונים

 עצמה על נטלה ידלין, אשר של אשתו לימי, טלי
 בארצות־הברית, אחרונות ידיעות הצהרון הפצת את

 מישפטית כיועצת עבודה מקבלת שהתייאשה אחרי
 נדחתה בקשתה בנידיורק. מישרד־הביטחון במישלחת
 להעסיק שלא המישלחת של המדיניות במיסגרת

יורדים.

ח רוצה שרון ק פ ל
הצנזורה על

 לשמש בן־ישי רון לעיתונאי הצעתו על נוסף
 ומישרד־הביטחון צה״ל דוברי על שיפקח כדובר־על,

 שרון אריאל שר־הביטחון הציע שידור), (ראה כאחד
 דודאי. אבי לעוזרו, גם חדש תפקיד
 הצנזורה על דפקה דודאי על הטיל שרון

 הנוגעותידיעותעלעיןלשיםכדיהצבאית,
 כמישרד־הכיטחון.לסיכסוךובמיוחדלו,

 צה״ל,שלמאגף־המודיעיןחלקהיאהצנזורה
הצבאית.לשרשרת־הפיקודוכפופה

ף זמיר המיכווב הדלי
 זמיר, יצחק הפרופסור לממשלה, המישפטי היועץ

 היועץ של המיכתב את לעיתונות שהדליף הוא
 מכוונותיו שהסתייג מישרד־הביטחון, של המישפטי

 לקציני־צה״ל אזרחים להכפיף שר־הביטחון של
 מערכת־הביטחון. של מחדש האירגון במיסגרת

 שרון אריאל בלפי בכך להפגין רצה זמיר
זה.מיבתבלתוכןהתנגדותואת

שדר ״אודליה״ ת
יפי א* במקום

 החליטו ״אודליה״ האוניה כעלי
 ״קולשלהשידוריםהפסקתאתלנצל

ונתן,אייכישלאונייתוהשלום״,
 שנמנעאחריכשידורי־רדיו,לפתוח

 החוקטלוויזיה.שידורילשדרמהם
 שידורי־טלוויזיהעלחלנגדםשנחקק
 לפגועכוונההיתהשלאמפניכלכד,

כאייכי.
 את להפסיק אייכי החליט כאשר
כחשבון.זואפשרותלקחלאשידוריו,

ה עוד ר ישראלית חב
בוול־סטריט

 אל להצטרף עומדת טבע הישראלית התרופות חברת
 בבורסה מניות המנפיקות הישראליות, החברות קומץ

הניו־יורקית.

שו מישפחווו  שרכ
ע דירות ב  ה*תוד■ כרו
ס קיבלו  דירות ג

ת חלויו בהתנ
 מועדפים בתנאים שרכשו מישפחות, חמש לפחות
 לאחר קיבלו העתיקה, בירושלים היהודי ברובע דירות

 החדשות בהתנחלויות גם כאלה בתנאים דירות מכן
המערבית. בגדה

 אחראית היהודי הרובע איבלום שעל מכיוון
 אין— לאיבלום הוועדה — מיוחדתרשות

 ויצירתכאלה,כפילויותלבדוקאפשרות
 כגדהספסרי־דירותשלחדשמעמד

המערבית.

 היה רביו
ה ט מ הימאים ב

 כתולדות שהתעמקו התחקירנים
 לקראת,1051מיטנתמרד-הימאים

גיבטלוויזיה,עליוהתוכניתשידור
 אישיתפיקדכן־גוריוןשדוידרקלאלו
 הימאיםאתשסילקההמישטרהעל

 עוכדהגםחשפואלאמאוניותיהם,
כתוכנית. שודרה שלא

 אז רבין, יצחק כי להם הסתכר
 השתתףפעיל,כשרותמפקד־חטיכה

 הימאים,שלמטה־השכיתהכישיבות
 היוחבריוושרובהמרד,אתשניהל

ותיקי־הפלמ״ח.

ר חקירה  חרות בסיי
ב בי א ״ ל ת ב

 מונתה בתל־אביב תנועת־החרות של בסניף־הצפון
 עד נשלט זד, סניף אי־סדרים. לבדיקת ועדת־חקירה

 של ועוזרו קליינר, מיכאל עסקן־חרות על־ידי עתר,
 התארגנה לאחרונה אפפל. דודי גניש, אהרון הקבלן
 מילוא, רוני הח״כ של בעידודו חזקה, אופוזיציה בסניף
קליינר. של יריבו

 תנועת-החרויר לוועידת משגר סניף־הצפון
 נערכוולאחרונה),000 (מתוך צירים40
 תנועת־שלהמרחכילוועדכחירותכו

 קליינראנשישינוהכחירותאחריהחרות.
 כךוכעיקבותהנבחרים,רשימתאתואפפל
הפנימית.ועדת־החקירהמונתה

שער  ביטוח־ה
ל כ ד יצואן ל ר פ בנ

 ביטוחי־שער על הממונה הממשלתית החברה
 מפוצים שעל-פיה השיטה, את לשנות עומדת ליצואנים
 בשערי־ שינויים חלים כאשר הישראליים, היצרנים

 מדינות־היעד. של המטבעות
 שבבסיסה התחשבנות, על־פי הפיצוי נעשה כה עד

 ממוצע כלומר: המטבעות״, ב״סל השינוי עמד
1 שונים. במטבעות השינויים
 * כנפרד, יצואן לכל החישוב ייערך מעתה

 המדינהשלהמטבעכשערהשינויפיעל
 השקללעומתהייצוא,נערךשאליה

הישראלי.

רג ב דנ ל רג גו ב ד ל גו ו
 של ״הדילמה על בכתבה לשיבוש גרמה נו״ן האות

 שמו בין מבדילה זו אות ).2312 הזה (העולם הסניגור״
 ובין גולדנברג, אמנון עורכי־הדין, לישכת יו״ר של

 בלישכת תל־אביב מחוז של הכבוד מזכיר של שמו
 בכתבה. הוזכרו שניהם גולדברג. נחמן עורכי־הדין,

 גולדנברג זה היה לשיבוש, גרם בשמות הרב הדימיון
 דילמה תוכנית־הטלוויזיד, ממשתתפי לכמה שהתיר
 שהיתר גולדברג טען ולעומתו המירקע, על להופיע

חם״. ״קרח משמעותו זה
 משה הד״ר ייטראל״, ״כנק של החדש הנגיד

ההתמודדות״כ״וועידתצירהיהמנדלכאום,
 כהנפקה לצאת עומדת הישראלית החכרה

 אנשי־ציבור ישעבדו אם יימנעו זה מסוג טעויותהשנה. מאי כחודש כוול־סטריט ראשונה
שמותיהם.

את




