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כהן־אורגד יוק!
מעמדו של יגאל כהן־אורגד כשר־אוצר נחלש
עד מאוד .את ההחלטות החשובות במישרד
מקבל למעשה ראש־הממשלה ,יצחק שמיר .הוא
שהכריח את כהן־אורגד לקבל כמנכ״ל מישרדו
את ניסים ברוך ,יועצו של שמיר .בליכוד ברור
שכהן־אורגד לא יכהן בשר־האוצר בממשלה
הבאה.

ועכשיו:
רובע יהודי בעזה
גוש־אמונים מתכונן להתחיל בעזה
באותו התהליך ,שהסך את חברון
לגיהינום של שינאה וטרור הדדי.
מתנחלים אנשי־הגוש מחבל יתיר
ברצועת־־עזה יצאו לעיר עזה כדי לאתר
שם את ״הרובע היהודי״ ,שהיה קיים שם
לפני דורות .הכוונה היא להתנחל שם,
תחילה באורח בלתי־חוקי ,ולאחר מכן
להכריח את הממשלה להסבים להתנחלות
״חוקית״ ,לםי שיטתו של משה לוינגר
בחברון.

קיסר תבע לנאום בגדה
ב״תדיראך חוששים מנחת־זרועו של מזכ״ל
ההסתדרות ,ישראל קיסר ,והכל בגלל הזמנה
לפתיחת אגך של החברה במעלה־אדומים בגדה.
קיסר התבקש לנאום שם ,אך בהזמנות צויין
שרק שר־הביטחון הוא הנואם .קיסר טילפן
להנהלת החברה ,ובשיאה של שיחה נרגזת
אמר :״מה אתם חושבים לעצמכם?,תדיראן׳ היא
של משק־העובדים! מישהו יצטרך להסיק
מסקנות!״

קיסר יקים ועדה
מזכ״ל ההסתדרות ,ישראל קיסר ,עשוי להקים
בקרוב ועדת־מומחים לבחינת
המשק־ההסתדרותי ,מעמדו ובעיותיו.
בין המוזכרים כחברי־הוועדה :מאיר עמית ,צבי)״צ׳רה"(
צור ,משה זנבר ,כמה פרופסורים ואולי גם נציג של
איגוד־מיקצועי.

דנקנר ל״דבר״

יורחב! תשדירי השירות

העיתונאי אמנון דנקנר עוזב את ״הארץ״ ,אחרי
שהעורך ,גרשום שוקן ,התחיל לצנזר את
כתבותיו .הוא עובר ל״דבר״ ויתחיל לכתוב
ב״דבר השבוע״ החל בחודש יולי.

תיכנון חדש בטלוויזיה מציע הרחבה של
תשדירי־השירות ופיזורם ער־פני כל שעות
הערב .תעריפי התשדירים ידורגו לפי שעת
שידורם.

כתבים כלכליים
לדרא״פ

תביעה נגד דורון

ארבעה כתבים כלכליים ורעיותיהם יצאו
לדרום־אפריקה ,כאורחי הממשלה הגזענית.
הארבעה :דרור שרביט מ״דבר״ ,נחמיה
שטרסלר מ״הארץ״ ,אברהם דישון מ״ידיעות
אחרונות״ ודויד ליפקין מ״מעריב״.
בעבר ,כאשר רצתה עורכת דבר ,חנה זמר ,לצאת
לדרום־אפריקה ,אסר זאת עליה המזכ״ל הקודם של
ההסתדרות ירוחם משל ,שהיה רגיש למעמד ההסתדרות
באינטרנציונל הסוציאליסטי.

בקרוב ״מישפט
המכובדים״
התביעה הפלילית שהגישה פרקליטות־המדינה
נגד חמישה מהמעורבים המרכזיים בפרשיות
השחיתות של ״בית הלוחם״ בחיפה ,יפתח
בבית־המישפט המחוזי בתל־אביב מייד אחרי
פגרת בתי־המישפט.
בכתב האישום מייחסת התביעה לנאשמים מעשי מירמה
חמורים ,ביניהם ״חיסכון״ של עשרות טונות פלדה בגג
ובמרזבים ,אחרי שהכסף עבור הפלדה שולם מראש.
הנאשמים הם :קבלן־הבניין אורי לבזובסקי :שלום אביאל,
מנכ״ל לשעבר של חברת הבטון קאדמני; הקונסטרוקטור
ד״ר סקי רוזנהאופט ,אחיו של שגריר ישראל בארצות־
הברית ,מאיר רוזן :חיים פיק ,המפקח על הבנייה ,שהוא
קרוב מישפחה של דני ברמן; ושלמה לדור)לדרמן(,
לשעבר ראש אירגון נכי צה״ל.

צה״ל היקצה שני חיילים חובשי-כיפות,
שישמרו במשך  24שעות ביממה על הרב
משה לוינגר .כוח אחר שומר על ביתו.
מנהיג גוש אמונים הוא שדרש ששומריו
יהיו דתיים.

התעופה בבית־המישפט
בעיות התעופה האזרחית בישראל ייחשפו
בקרוב ,כתוצאה מצעדים מישפטיים.
במישרד התחבורה ובחברת אל־על דנים בתוצאות הצפויות
של הגילויים במישפט.

״אתא׳ ו״כיתך בהמתנה
תעשיות הביגוד ,״אתא״ של קונצרן אייזנברג
ו״כיתו״ של ״כלל״ ממתינות בדריכות להחלטת
ממשלה בדבר הזרמת כספים בדי למנוע פיטורי
פועלים ערב הבחירות.

שני מינויים חדשים במחוז המרכז מעוררים
תמיהה במישטרה.

קונצרט על הים ייערך בסוף חודש יולי בחיפה .ארבע
תיזמורות יוצבו על ספינות דבור ,והקהל יישב על דוברות.

האחד הוא של רב־פקד אריה פוסטר ,גיסו של מפקד המחוז
הדרומי ,יהושע כספי .הוא ימונה כמפקד מישטרת
ראשון־לציון .השני הוא של סגן־ניצב דויד תורגמן ,קרוב־
מישפחה של מפקד מחוז תל־אביב ,אברהם תורגמן ,שימונה
כסגן־מפקד מרחב־השפלה.

מינוי ציבורי לדני מט

בתו של ליבוביץ
תובעת
בנדשפט־הטירור
יסבה ליבוביץ ,בתו של הפרופסור
ליבוביץ ,היא אחת התובעות במישפט
חברי אירגון הטירור היהודי.

צפויה החלפת סיסמת ״הליכוד — המחנה
הלאומי״ ,בגלל התגובות המעורבות שהיא
מעוררת במטה־הבחירות של הליכוד.
סיסמה שנבחנת עתה היא :״הליכוד שומר עליך,
המערך עובד עליך.״

תוכנית ״שיכון־חיסכון״ של ״יובל גד״ המבוססת על הדולר
זוכה להצלחה רבה ,ולרוגז רב אצל המתחרים.
במישרדי האוצר והשיכון ינסו למצוא דרו לפסול את
התוכנית ,אחרי שהוברר שהיא מעניקה יתרונות בולטים
לחוסכים בה על פני תוכניות פת״ם בנקאיות .קבלנים
והנהלות הבנקים ישתפו פעולה עם הממשלה נגד
חברת־הבניה ההסתדרותית.
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שזמרים על לזינגר

קונצרט בים חיפה

סיסמה חדשה לריבוד

עירא רפפורט ,נציג גוש־אמונים
בארצות־הברית ,ששמו הוזכר כאחד הנחקרים
הנדרשים בעניין אירגון־הטרור היהודי,
מסתתר .במישרדו נמסר שהוא יצא לטיול
מחוך־אל־חוך עם מישפחתו.

בכתב־התביעה טוענת חברת־הפירסום שסיסמה שהציעה
— .קח את הניקיון בידיים״ — אומץ לבסוף על־ידי
לישכת־הפירסום הממשלתית ,והחברה הפרטית לא קיבלה
תשלום על כך.

מימיים מישפחתיים
במישטרה

הצלחה ל״י 1בל גדי׳

נציג ה״גוש״ מסתתר

פירסום ״או.קי.״ תובע סכום של מיליון שקל
מהשרה ללא־תיק ,שרה דורון ,שתחת חסותה
נערך מיבצע ניקיון ארצי.

גילויים ביהלומים
צוות־החקירה שמטפל בתיק היהלומנים
התרחב.ביחידה לחקירות הונאה במטה הארצי
נותנים עדיפות לתיק זה.

הממשלה מינתה את דני מט כנציג הציבור
במועצת־אתרי־ההנצחה.
בוועדה ,שמונתה על־פי הצעה משותפת של שר־הפנים,
שר־הביטחון ושר־העבודה־והרווחה ,יהיו תישעה נציגי
הממשלה)כולם פקידים אלמוניים( ,ארבעה נציגי רשויות
מקומיות)ביניהם מנחם אריאב מנצרת עילית ועובדיה עלי
מעפולה( ,שני נציגים של אירגון יד לבנים ,שלושה
נציגים של מועצת הגנים הלאומיים ,נציב מישפחות חללי
פעולות־איבה ,נציג המועצה להנצחת החייל ונציג ציבור
אחד ,שהוא דני מט.

גזראל יועמד לדין
למרות מאמציו הבלתי־נילאים של ראש עיריית חיפה,
אריה גוראל ,בעזרת כתבי־חצר שלו ,להפחית מגודל
עבירת הבחירות כשהשתמש בכספי ציבור למערכת
הבחירות של המערך בעירייה — לא יצלח הדבר בידיו.
בפרקליטות מחוז חיפה אין מתרגשים ממנו ומסיימים את
הכנת כתב״האישום נגדו.

בקרוב עיתוני צעירים
אנשי ״מוניטין״ עומדים להוציא בקרוב שבועון
נוער חדש ,שיודפס בפורמט של עיתון יומי.
אחד מעורכיו של העיתון הלא־פוליטי הוא שמואל
שם־טוב ,בנו של ח״כ מפ״ם ,ויקטור שם־טוב.

גם בבית ״ידיעות אחרונות״ שוקלים לתת
תנופה למוסך הצעירים ״ראש בראש״ ,כתגובה
ליוזמת ״מעריב״ להוציא מוסך בצבע לבית
ולמישפחה.
לא מן הנמנע שידיעות יוציא את ראש בראש בנפרד
מהעיתון היומי.

