
י ן י נ ו ג •ך ו
לאוצר גרוסברד

 כהן־אורגד יגאל של הראשונים המינויים אחד
 לשעבר גרוסברד, לאריה יהיה כמישרד־האוצר

 רשות ומנכ׳׳ל מישרד־התחכורה מנכ״ל
שויות־התעוםה.

 משופע שאינו כהלאורגד, של האישי־ חברו הוא גרוסברד
פוליטיים. בחברים

 השר יתפטר לא שונים, לפירסומיס בניגוד
מרידור. יעקב לכלכלה,

 כל־כך קשה בשעה לפרוש יכול שאינו הסבירו, מקורביו
שמיר. יצחק לממשלת

 המדינה ערבות
חוקית לבנקים-לא

 שהוא לסכום לערוב המדינה על אוסר חוק־מילוות־המדינה
 מהתקציב. אחוז מעשרה גדול

 המדינה עצמה על שלקחה החדשה, הערבות
 האחרים, חובותיה בתוספת הבנקאיות, במניות

 אחוזים. עשרה על עולים
 למצוא הבורסה, פתיחת עד חייב, יהיה המישפטי היועץ
 לעניין מיוחד חוק חקיקת ליזום או מהסבך, מישפטי מוצא

. זה.

נוספות פרשיות

בבורסה שינויים
 המיטהר, שייפתח אחרי קצר שזמן לוודאי קרוב
 השליטה הבורסה. בהנהלת שינויים יחולו

 הבורסה בהנהלת הבנקים של המלאה
תפחת. שלה ובמועצת-המנהלים

 על המפקחות הממשלתיות, הרשויות של מעמדן גם יתחזק
 לניירות־ערך, הרשות יו״ר שהוא שילוני, אליעזר הבורסה.

 במישרד־האוצר, ההון שוק על הממונה שהוא הררי, ויהודה
ניירות־העח־. בשוק בנעשה יותר להתערב יידרשו

ם חירנניים  בירננסרי
ם רגני א ת מ

 כדי מתארגנים .ירושלמים חילוניים ,
הקיצוניים. החרדים מדל לדמייצב
 בבוח שימוש ־—• המתארגנות מגמת

דיומטר בשבתות זורקי־אבגים נגד  ־י
ת. בשכונות חילוניים שונו

 דולר מיליון 150
בשבועיים

 ברשימה רוצה עזר
עצמאית

 עזר של לשובו מגעים על לפירסומים בניגוד
 שמיר, יצחק בממשלת בכיר לתפקיד וייצמן
 רשימה והרכב מצע בבחינת וייצמן עתה עוסק

 בראשה. יעמוד שהוא עצמאית,
 תפיסת־עולם פי על ח׳כים, שאינם האנשים, את ממיץ הוא

כדבריו. ״שפוייה,״

שהייה
בלבנון

 באחרונה שירתו שיחידותיהם לחיילי־מילואים,
שרתו שהם הובהר בלבנון, ב י באיזור שו

 זהו אם לשאלה בתשובה שנאמרו אלה, דברים
 בקרב רב זעם עוררו בצפץ, האחרון שירות־המילואים
המילואימניקים.

 עם נדבר לנברני
הסזרים

 ופלסטין״ הפאריסי.ישראל הירחון של האחרון בגיליון
 מתאם לוברני, אורי נפגש שעבר מארס שבחודש נאמר,

 ריפעת עם המוסד, כסוכן בעיתון המתואר בלבנון, הממשלה
 ריפעת אל־אסד. חאפט׳ סוריה, נשיא של אחיו אל־אסד,

 הסוריים. שירותי־הביטחון ראש הוא
 מארוקו, בירת ברבאט, הפגישה התקיימה הירחון, על־פי

 בעניין המדינות שתי בין פעולות תיאום היתה ומטרתה
והסורים. הישראלים בין לחלוקתה להביא בכוונה לבנון,

בפברואר בוא1 קול
שמי לביקור יבוא קול, הלמוט גרמניה, קנצלר  רי
פברואר. בתחילת בארץ

 שמנחם אחרי יומיים להתחיל שעמד ביקורו, את ביטל קול
 מועד גם אך לנובמבר, נדחה הביקור שיתפטר. הודיע בגין

הפועל. אל ייצא לא זה

בחיפה
 על ועבירות פרשיות־שחיתות ייחשפו קצר זמן תוך

 מן אנשים מעורבים שבה חיפה, בעיריית טוהר־מידות
 בכירים. עירייה ופקידי העיר של הנבחרת הצמרת

 תוכל לא הקרב, הבחירות מועד למרות
בנושא. להתערב שלא חיפה מישטרת
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 צר-האושר של אשתו ארידור, אביבה.

 הקבוע טורה את לכתוב דמסיקח
•מעריבד. סגהרדן
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בקו טלפנן אין
 בלבנון, המיזרחית בגיזרה בקו המחזיקים חיילי־מילואים,

 עם לשיחות המיועדות שניידות־טלפון, לגלות נדהמו
 לקו. ימים שמונה בכל פעם רק מגיעות העורף,
 הניידות משמשות המקורי, יעדן את למלא תחת

בלבנת. השני הקו חיילי את

*

 נעצר שמיר של היועץ
שוחד שקיבל בחשד

 של בראשותו הונאה, לחקירות המחלקה עצרה השבוע
 למינהלה אחראי שהוא אביעד, גרשון את זיגל בנימץ נ״צ0

 במס־הכנסה. 5 מס׳ שומה פקיד במחלקת
דולארים. אלפי בסך שוחד שקיבל בחשד נעצר אביעד

 , ועד החרות, תנועת מרכז חבר הוא העצור
 הממשלה, ראש של המדיני יועצו היה לאחרונה

שר־־החוץ. היה שמיר יצחק באשר

 בבגקים- השליטה
לציבור?

 להעברה חזק ציבורי לחץ להיווצר עשוי בקרוב
 לידי הגדולים בבנקים מהשליטה חלק של

 שבידו. המניות באמצעות הציבור,
 חברות־אם, הפועלים ובבנק לאומי בבנק שולטות כיום

 גדול חב להן המקנות המניות, של קטן בחלק המחדקות
 העובדים חברת שולטת הפועלים בבנק בבנק. בשליטה

 היהודית הסוכנות שולטת ובבל״ל ההסתדרות, של
מחברותיה. אחת באמצעות

 במשן־ בבנקיב הציבור רכש הכלכלי המשבר תחילת מאז
 במזומן דולר, מיליון 150 של סכום שבועיים,

 מט׳ח מקניית שישה פי גבוה זה סכום ובהמחאות־נוסעים.
רגילה. בתקופה

 שנקנתה הדולארים כמות על נתונים אץ
השחור. בשוק זו בתקופה

הוסר החשד
 של בדירתה בשוד כחשוד שנעצר מי מעל החשד הוסר
 האיש בכיוון לחקור הפסיקה המישטרה רחנבלום. פנינה

 רוזנבלום. פנינה של ממקורביה ושהיה בתחילת שנעצר
 לאפיקי־חקירה המישטרה פנתה וששרר, שנחקר אחרי

אחרים.

 תפיסה תמריצי
במס־הכנסה

 בקרוב לקבל עשויים במם־הכנסה חוקרים
 תפיסת על מאחוזים יורכב שחלקה משכורת,
העלמות.

 ניסו כאשר החלה במישרר־האוצר, סערה המעוררת הפרשה,
 שעות עבור העובדים של לדרישות־שכר מוצא למצוא

 בהשפעות מס־ההכנסה אגף ראשי דנו זה בשלב נוספות.
מישתמטי־המיסוי. ולכידת שיטות־העבודה על התמריצים

לליכוד עשור אלבום
 עשור אלבום את מפיקים שיף יהודה והמו״ל מילוא רוני

 הכחכה תמונת עמודים. 1000 שיחזיק הליכוד, להקמת
 ואנוור קארטר ג׳ימי בגץ, מנחם של ידיהם תהיה

 י ההסכם חתימת אחרי שצולמו כפי אל־סאדאת,
בקמפ-דייוויד.

 מיפלגות לחברי המיועד הספר, של הראשונים העמודים
 בגץ. למנחם יוקדשו הרחב, לקהל וגם הליכוד

 שאותן פירסומות, עמודי בספר ישולבו ההפקה, מחיר בגלל
הלפרן. עדי מארגן

לחורף לרכב פאטנט
 המקל אמריקאי, פאטנט לשווק התחילו בישראל

 בצורת התכשיר, בימי־גשם. הנהג ראיית על
המכונית. שימשות על למריחה מיועד מישחה,

של הבא הגלירן של הזדסעה מרעד

1111xס העוו! 1
 יבוטל אם יום,הבחירות. בשבתץ תלוי

 יתקיים אם כרגיל. הגליון יופיע השבתון,
ל השבתון  הגליון הופעת תתאחר זאת, מ
 במקומות* מצוי יהיה ודא ביממה.
ה  בערב, ד ביום בתל־־אביב המיר
בבוקר. זד ביום הארץ וברחבי




