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א1אריד ייכנע רל
 השבוע, עליו החריפות ההתקפות בעיקבות גם
ארידור. יורם שר־האוצר יתפטר לא

 הכלכלית התוכנית בהפעלת להמשיך בדעתו נחוש ארידור
 בקשר שיחליט לפני נוספים, חודשיים במשך מישרדו של

האישי. לגורלו בקשר או לתוכנית

שרת ג1גיבח1אלנ<
 אישרה לא מיפלגת־העבודה שלישכת אחרי

 משלו חוג להקים אלמוגי, יוסף הוותיק, לעסקן
ההחלטה. את לעקוף דרך מצא הוא במיפלגה,

 ״חוג במיפלגה, קיים חוג על למעשה, השתלט, אלמוגי
 ואילו רפ״י, ואיש בן־גוריון מתומכי היה אלמוגי שרת״.

 פינחס תומכי היסוד", ״מן אנשי על־ידי הוקם שרת״ ״חוג
בן־גוריון. של הדחתו אחרי למפא״י לחזור שנקראו לבון,

רועים
הבחירות לדחות

 יורם השרים עם המזוהים בחרות, פעילים
 הבחירות את לדחות הציעו לוי, ודויד ארידור

הבאה. בשנה מאי לחודש המוניציפליות
 בצעדים לנקוט שר״האוצר חייב יהיה להערכתם

 כזה תהליך האינפלציה. את לעצור כדי לא־פופולאריים,
 יזיק באוקטובר הבחירות קיום חודשים. שישה יימשך

לליכוד.

האוצר
גגדהתיקשורת

 העיסקה מדחיית מרוצים לא במישרד־האוצר
 ״סימנם״ חברת ובין מישרד־התיקשורת בין

 וטלפון. מרכזיות המייצרת הגרמנית,
כל את תחסל סימנס חברת כי סבורים, במישרד־האוצר

 חברות גם בעיקבותיה לגרור ותנסה בישראל, השקעותיה
נוספות. אירופיות

 1ע1מ השילטננות
לסרטאחי אזכרה

 של כביבול, בשאלודאקראי, היה די
 המוסלמי הוועד באוזני ממשלתית אישיות

מם ״שמעתי בלשון עכו, של  עורכים שי
 הוועד את להבהיל כדי לסרטאווי,־ אזכרה
מ ולבטל האזכרה. *

 לגיבור־ האזכרה בוטלה מכד כתוצאה
 היתה שאמורה שנרצה, הפלסטיני השלום

 בשבת עכו של המיסגד בחצר להתקיים
מיגוון המישסחה ביוזמת •ובת  רחב ו

 וערביים. יהודיים אישים
 לסרטאווי אזכרה תיעוץ* היהודי ברחוב

 בשעה ),31.5.83(הבא ג׳ ביום בתל־אביב
 בתליאביב, סוקולוב־ ב״בית בערב 7.30

 שלום למען הישראלית -המועצה מטעם
 הערבי ברחוב ואילו ישרלאי־פלסטיני״.

 — רק׳־ה על־־ידי היחידה ההאזכר תיעח*
 מאחר כשלעצמו, קוריוז המהווה דבר

 ביותר החריף המתנגד היה שסרטאווי
 הערבי־ ברהוב רק״ח של למונופול

הישראלי.

גדול שערור״הבבנק
 לקביעת מיוחד צוות מונה במדינה הגדולים הבנקים באחד
חדשים. ניהול סידרי
 בבנק. שאירעה קשה פרשייה בעיקבות מונה הצוות

 הבנקאות בצמרת לאנשים ידועות העובדות
 והפרשה נוספים, לאנשים וגם הישראלית,

בקרוב. להתפוצץ עשוייה

לנזבוגיות איליןחוזר
 ״סיאט״ חברת על־ידי המיוצרות מכוניות

 שנאמר מבלי בישראל, נמכרות הספרדית
 בארץ מכירתן כי אפשרות שקיימת ללקוחות
 חלפים להשיג דכלו לא והלקוחות תיאסר,

שבידיהם. למכוניות
 במישפט פסק־דין שינתן אחרי ייקבע המכוניות גורל

 הספרדית. החברה נגד האיטלקית פיאט חברת שהגישה
 של משפחתו על־ידי מיובאות סיאט מכוניות

 את שזנח אילץ, אפרים לשעבר, איל־המכוניות
׳.70ה־ בשנות עיסקי״הייצור

טטריא לא הטטוס
 בסלון להציג תוכל לא האווירית״ ״התעשייה

 שהוא ״אסטרא״, המטוס את בפאריס האווירי
 ה״ווסטווינד״. של משופר דגם

 ימריא לא הנראה וככל פס״הייצור, על עדיין נמצא המטוס
ספטמבר. חודש לפני

 ההשתתפות לקראת גדול גיוס נעשה האווירית בתעשייה
 חברות כמה הפרסום. במירב לזכות כדי האווירי, בסלון

 מטעמי בסלון, השנה ישתתפו לא עולמי שם בעלות
חיסכון.

 הזה־ .העולם
בגל־ץ אסח־

 פאר, עדנה בגלי־צה״ל, התוכניות מנהלת
 בתוכנית קטע השבוע השני ביום פסלה

 שמו בו שהוזכר מפני משתיים״, ״שעתיים
הזה־־. ״העולם של

 כתב־העת מעורכות אריאל, מירה
 בתוכנית־ סינה ובעלת ״נגה״ הפמיניסטי

 מנהל של דבריו את הביאה הרדיו,
 האסירים את ששיבח פרי, דויד בלא־רמלה,

 בנות נשים של רצח באשמות הכלואים
 המישפחזד. ״כבוד רקע על מישפחותיהם,

 ).2364(הזרד מ״העולם צוטטו אלה דברים
 השידור, לפני הפינה את ששמעה פאר,
 את לשדר ״אץ התירוץ: הקטע. את פסלה

פרי.״ של הולמת תגובה ללא הדברים

ף״1״מע *־חשבון7ע
 לסלון טסו לענייני־תעופה תא־הכתבים חברי

 ״מעוף״. חברת על־חשבון בפאריס האווירי
 על פרטים למסור סירב ארקין, דן מעריב כתב התא, יו״ר

 ככל להגיב. סירב גדיש, יצחק מעוף, מנכ״ל וגם הפרשה,
 בפאריס לענייני״תעופה הכתבים של האירוח יהיה הנראה

האווירית. התעשייה על־חשבון

 בפרשת בפול עירעור
ל1הבפ הרצח

 של פסק־הדין על עירעור הגישו והפרקליטות ההגנה
 אהרוני רחמים של במישפטו המחוזי בית־המישפט

 , הכפול. הרצח בפרשת (״גומדי״),
 גומדי של הזיכוי על מערערת התביעה

 על מערערת ההגנה ואילו ברצח, מההאשמה
 חומרת ועל לפשע, קשר בקשירת שלו ההרשעה

העונש.

לפרקליט ערבים
 ערבים, כמה פסל שטרוזמן אורי השופט

 של לשיחרורו ערבות להפקיד שביקשו
 בפלילים. הנאשם חוטין, אברהם עורך־הדין

 את אחר פקיד או בית־המישפט מזכיר מאשר בדרך־כלל
 לשמור שטרוזמן השופט ביקש זה במישפט אך הערבים,

לעצמו. זאת זכות

בטלחיזיה? שביתה
עצמאים(״פרי ותאורנים מקליטים צלמים,
 הישראלית, הטלוויזיה למען העובדים לאנס״),
 חוזה־ סיום לקראת בשביתה לפתוח עשויים
שבוע. בעוד הטלוויזיה, עם שלהם העבודה

 המשולם שכרם, את קיבלו לא העובדים לשביתה: הסיבה
חודשיים. מזה עבודה, ימי על־פי

 הסלפח־ .מחיקח
הברחת מאפשר

 להתגבר מצליח אינו מישרד-התיקשורת
 החיוב למחיקת הגורם המכשיר, בעיית על

השיחה. מקבל של במונה
 האזנה מונע גם שהמכשיר מתברר,

 אנשי־עסקים׳ בקרב פופולארי הוא לכן לקו.
לארץ. מארץ כספים להעביר הנוהגים

 עיתונאים מסקשים
לדרום־אפריקה

 של חסות מדינת בוטאצואנה, ממשלת
 לרשת־ עובדים בארץ מגייסת דרום־אפריקה,

 טכניים בעובדים החל מקומית, טלוויזיה
 מפיקי־תוכניות בעורכים, וכלה ומינהליים

וכתבים.

ר רי1א בי הגדה אל ד
 הוא לקו־הירוק. מעבר נוסף ישוב מקימים צעירי־חרות

 — מיקומו קרמרמן. יוסף שם על כפיר־יוסף, ייקרא
לאלפי־מנשה. צפונית

 מור, דויד היהלומן על־ידי כנראה ייבנה הישוב
 לוי. דויד של ומאנשיו לכנסת, חרות מועמד

שוב החברים אחד  לידיעת המדריך הוא בי
דביר. אורי הארץ

ר1איש ללא ישובים
 כישובים לרוכשים המוצעים בגדה, שטחים ארבעה לפחות

 לענייני־התיישבות מוועדת־השרים בהיתר זכו לא חדשים, י
 ממישרד״החקלאות. או

 קנדה, פארק עילית, צופים הארבעה:
 לכפר־סבא, צפונית הנמצא נווה־אביביס,

ולב־השומרון.

 גיורי טישפחח
טשתלטתעלהגדה

 שטחים באחרונה קנו גינדי ואברהם יגאל משה,
דולרים. מיליוני של בסכומים המערבית, בגדה

 מעבר ביותר הגדולים הקרקעות לרוכשי הפכו הם
לקו־הירוק.

הכתב פיטורי יתבעו
 את ישראל״ מ״קול יתבע מישרד־הקליטה

 וקליטה, עליה לענייני הכתב של פיטוריו
בן־מלך. אברהם

 המקורבות השקפות ובעל דתי בן־מלך, הסיבה:
 על־חשבון בארצות־הברית, לסיור יצא לגוש־אמונים,

 במישרד־הקליטה היהודית. שבסוכנות העליה מחלקת
 התוקפות כתבות בן־מלך משדר חודשים שבמשך טוענים,

מחלקת־העליה. את והמהללות המישרד, את

הכוונת על פלג
 פלג ישראל(״רוליק״) הד״ר של התפקידים ריבוי
 של לביקורת במוסד בעניינו לדיון להביא עשוי

מיפלגת־העבודה.
 המנהל הוועד וחבר בכנסת סיעת־המערך דובר שהוא פלג,
 ליחסי־ציבור, במישרד שותף גם הוא רשות־השידור, של

 מישרד־האוצר, של ההסברה מלאכת את לקבל העומד
 נגד גם ציבורי מאבק לנהל עליו יהיה זאת ובמיסגרת

ההסתדרות. עמדות ונגד המערד




