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ת צו ק פר חז הבינוי ב
 הפיצויים שחוק טוענים מנוסים מישפטנים

 יאפשר בחופזה, שהוכן ימית, למפונה
 להגיש למפונים ביותר הקרוב כעתיד

נוסף. לפיצוי תביעות
 יכיר בית־המישפט שאם חוששים, במישרד־האוצר

 מבני לכל־אחד פיצוי מתן לגבי המפונים בתביעות
 לאין־ יגדלו מהחוק, כמשתמע המפונים, מישפחות

הפיצויים. סכומי שיעור

שי?ה מוח  ו
ם מי הי ״ ת על ת ל

 וכמישרד כמישרד־האוצר בכירים פקידים
 לפרוייקט קץ לשים החליטו האנרגיה

הימים״. ״תעלת •טל
 לפרוייקט תקציב יימצא לא כי הבהיר מישרד־האוצר

 ההחלטה, על להודיע שלא הוחלט הקרובות. בשנים זה
 איטית לגסיסה לגרום אלא לזעזועים, לגרום שלא כדי
הפרוייקט. של

ס ר מתעניין פ

 מגלה העבודה מפלגת יושב־ראש
כחידושי־המדע. עניין

 ה■ לישבת יטל האחרונה כישיבה
 ־טעה פרס שימעון הקדיש מיפלגה

רובו על משעממת להרצאה שלמה
 במיפע־ ורוכוטיזציה בתעשייה, טים
שונים. לים

ד בגין ג תו ו חו א בן־
 בגין, מנחם ראש־הממשלה, של האחרונות התקפותיו

 ־ בהשפעת נערכו הממלכתיים התיקשורת כלי נגד
 פורת. אורי העיתונאי לענייני־תיקשורת, יועצו
 לפני והטלוויזיה הרדיו את ״לטהר״ מבקש פורת

הבאות. הבחירות
 נגד מכוונת בגין של ההתקפה עיקר

 ישראל׳׳, ״קול של מחלקת־החדשות
 הלפרין עימנואל בן־אחותו, עומד שבראשה

שידור). (ראה

מתעניין בגין

 ראש־הממשלה, עם נפגש שליטא בני ה״כ
שלו. בתיק־החקירה שיתערב לבקשו כדי

 שמנחם התברר שליטא, ביוזמת שהיתה בפגישה,
 ער והוא המיני׳ השוחד בפרשת מאוד מתעניין בגין
הח״כ. נגד תביעה תוגש לא שלמעשה לכך

ת עושה שפייור פני ת
 מיפלגת־ מזכ״ל למישרת בבחירות שספג המפלה אחרי

 תל־אביב, מחוז של החזק״ ״האיש החליט העבודה,
 הפוליטית. תדמיתו את לשנות שפייזר, אליהו

 והוא בכנסת, לעבוד עתה מרכה שפייזר
 יותר. יוני קו כהדרגה לעצמו מאמץ
 הקרע את לאחות שפייזר מכק־ט עכשיו

כמיפלגה. הקיבוציות התנועות עסקני עם

ק בנ  הבינלאומ■ ה
שון א הרא ■■מבר ל

 ולשמועות בעיתונות לפירסומים כניגוד
 כהכרת• כוונה כל אין העסקים, בהוגי

 חכרת את למכור ״דנות״ ההשקעות
 של המניות בעדת שהיא ״פי־בי״,

 הראשון״. הבינלאומי ״הבנק
 חברת בתוך עתה המתנהל במאבק הוא השמועות מקור
משקיעים. של קבוצות שלוש בין דנות

 כימים שיתפרסמו חכרות־ההשקעות, מאזני
המס כשנת נאים רווחים על יורו הקרובים,

80/81.
 בתנאי המיסוי חוק כי בטוחים אלה חברות ראשי

בתעשייה. השקעות ייפגעו שלא כך ישונה אינפלציה

ל עימות ב ה - יו ל או ג
 בתנועת־התחייה, פילוג לחול עשוי מסיני הנסיגה אחרי

 המתנגדים ובין לקואליציה בהצטרפות המצדדים בין
 שכה לממשלה, בהצטרפות דוגל נאמן יובללכך.

 כהן גאולה ואילו שר, של מעמד לו מובטח
גופתה״. על ״רק יקום הדבר כי אמרה

ם לי ר ב ד לי ג ת נ פ
 נגד יוצאים הליברלית כמיפלגה פעילים

 יטר־התעשיה־והמיסחר, שמעניק ההטבות
 חשבון על שונים, לתעשיינים פת, גידעון

יבואנים.
 תשומת־לב מקדיש אינו שהשר טוענים כליברלים

ממונה. הוא שעליו המיסחר׳ לענייני ראוייה

שובסק׳ ויר
לעיר״ה ■חמורו־

 עיריית שד המישפטי היועץ שהיה מי
 וירשוכסקי, מרדכי ח״ב־שינוי תל־אביב,

 העיר ראשות על להתמודד מבקש
כתל־אכיב.

 ־תמיכה לבקש בדי מיפלגות בכמה מגשש וירשובסקי
במועמדותו.

ל רה 11 נ צ ס ת פו
בגין את

 דפירסום הצבאית הצנזורה פסלה לאחרונה
 קטעים כמה מיזרח־ירושדים בעיתוני

 בגין, מנחם ראש־הממשדה, •טל מנאומיהם
שמיר. יצחק ושר־החוץ,

 התמיכה על השניים דיברו שבהם קטעים אלה היו
 הרחבה ההכרה ועל הפלסטינית, בעמדה האירופית

בעולם. בה זוכה שאש״ף
 מודעה־ גם מיזרח־ירושלים בעיתוני פסלה הצנזורה
 יישראלי־ לשלום הישראלית הטועצה של בתשלום
הישראלית. בעיתונות פורסמה זו מודעה פלסטיני.

ח א ה אל״נגי ר סגו
 למעשה, נסגרה שכם שליד אל־נג׳אח מיכללת
 רישמית הודעה בל נמסרה שלא למרות

בך. על
 המיכללה לשטח הכניסה את מתירים אינם חיילים

ולמרצים. לסטודנטים

□ חיילים שוחררי מ
ה משקיעי□ ס ר ו ג ב

כ ניכרת בבורסה ברוקרים אצל
 של רבה תבונה האחרונים חודשים
 להמר המבקשים משוחררים, חיילים

 שהם מענק־השיחרור בכספי בכורסה
מצה״ל. מקבלים
 150כ־ עתה מסתכם המענק גובה

 מיקרים וקיימים חייל, לכל לירות אלף
ה את חיילים במה מאחדים שבהם

 סכום את לעבור כדי שקיבלו סכומים
 לקבל הברוקרים שמוכנים המינימום

השקעה. לצורך מלקוח,

ר עוזיאל ט ב ח ה
ה כ ערי מ

 מעריכת התפטר עוזיאל, מאיר מעריב, של הסטיריקן
 ביניים. קריאת העיתון, של לצעירים המוסף

 שלא אחרי כטריקת-דלת התפטר עוזיאל
 למנוע ביקש כאשר המערכת, כגיבוי זבה

 ארז, יעקב ״מעריב״, שד הצבאי מהכתב
כמוסף. בכתבות להרבות

אנס^חופ״נ■ שידור
 הים־התיכון כאיזור גם נקלטים לאחרונה

פרסית. תחנת־רדיו שד היטידורים
 ראש־הממשלה של הפוליטי הקו ברוח הם השידורים

 תוקפים והם באחתיאר, שאפור באיראן, לשעבר
חומייני. של מישטרו את בחריפות

ה הורביץ אי אלי קו ל
 בנראה יצטרף הורכיץ, יגאל תל״ם, ח״כ
 כן־פורת, מרדכי לסיעה, חכרו עם

לקואליציה.
 נבעה התקציב נגד הצבעתו לידידיו, שהסביר כפי
 לא מהממשלה, שהתפטר כשר־אוצר שהוא, מכך רק

 לו. התנגד הוא אשר תקציב בעד להצביע היה יכול
 כנראה יצטרף ולכן להתפלג, מתכות אין-הוא

לקואלציה.

פיטורים
ת ״ ר י ע סו ב ש ־ ר א ב

 עלול כאר־שכע בעיריית חמור כספי משכר
עוכדי־עירייה. 300 עד לפיטורי להביא

 של ומבדיקות גיזברים, שני התפטרו האחרונה בשנה
 מהסכם־ בהרבה חרגה שהעירייה התברר מישרד־הפנים

חתמה. שעליו הוצאות

ס ר ב פ כי ר ב מ נט3ה
 הבחירות הקדמת של האפשרות לקראת
 מיפלגת־העכודה יו״ר עתה עוסק לכנסת,

 ״קבינט״ הקמת עד מקורביו עם כשיחות
לכנסת. הרשימה והרכבת

 לחמישיה לווינסון יעקב את להשיב פרם של בדעתו
 להשיב מאמצים שייעשו ויתכן המיפלגה, של המובילה
 אליאב. (״לובה״) אריה את גם המיפלגה להנהגת

 איש של מקומו את בחמישיה להבטיח מבקש פרס
שמוש. אמנון על תיפול שהבחירה ויתכן עדות־המיזרח

של הבא הגליון

 חג־הפסח. לרגל אחת, כיממה יוקדם
 תל־אכיב כרחובות מצוי יהיה הגליון

 ובמקומות־המבירה כערב, השני כיום
כבוקר. השלישי כיום הארץ ברחבי

ד כו ד לי כו לי ה

*
 מהסיעות שתיים לאיחוד מפורט הסכם נחתם השבוע

 ההסכם בהסתדרות. הליכוד של ביותר החשובות
 איגוד ובין חרות, של תנלת־לבן סיעת בין נחתם

הליברלים. העובדים
 משותף ייצוג תבקש זו מאוחדת סיעה
הליכוד. כמוסדות חלקיה לשני
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