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באוצר התפטרות
 נפשו על מתחנן במישרד־האוצר הפוליטי הדרג
 עובדי־מדינה, שהם בכירי־המישרד, לפני

 אחרי עד בתפקידם להמשיך מהם ומבקש
הבחירות.

 באיומים גם למנוע, מנסה כהן־אורגד יגאל
 של דרמאתית התפטרויות סידרת בפיתויים וגם

 שאמורה במישרד, החשובים מהעובדים במה
מאוד. בקרוב להתבצע

ליבאי נגד פרקליטים
 קיבלה עורכי־הדין לישכת של האתיקה ועדת

 שדרשו מעורכי־דין, תלונה מיכתבי עשרות
 לישכת נשיא את מישמעתי לדין להעמיד

 הסיבה: ליבאי. דויד הפרופסור עורבי־הדין,
 בצהרון עליו שהופיעה פירסומית, כתבת־דיוקן

 שליבאי טוענים, המתלוננים אחרונות״. ״ידיעות
חלק. בה לקח

 עורבי־הדין לישכת שנשיא הראשונה הפעם זו
זה. מסוג בעניין האתיקה בוועדת לבירור מוזמן

 חותר ארידור
ברשות־השידור

 עובדי של לחופשה המאורגנת היציאה מאחורי
 שר־האוצר של ניסיון מסתתר רשות־השיתר

 מחליפו, את בבעיות לסבך ארידור, יורם הקודם,
בהן־אורגד. יגאל

 היה וההנהלה העובדים בין המשא־ומתן את שטירפד מי
 ארידור. מאנשי שהוא רשות־השידור, סמנכ״ל רון, נחמן

 עם שוחח אדמון דויד הוועד־המנהל, ליושב־ראש המישנה
 ועם ברוך ניסים החדש, מישרדו מנכ״ל עם כהן־אורגד,

 שביתה. תפרוץ שלא נרמה היה ולכל ועדי־העובדים,
 בכהן־אורגד לפגוע שרצה מי שרק מניחים, ברשות״השידור

הסיכסוך. יישוב את מנע

 המישטרה
היהלומים בבורסת

 הפעיל שניצר, משה היהלומנים, בורסת נשיא
 היחידה מחוקרי למנוע כדי קשריו כל את

 הארצי במטה הונאה לחקירות הארצית
 ברמת־גן. לבניין־הבורסה מלהיכנס

 להודיע היה יכול הוא השבוע השני ביום
 פרי, נשאו שמאמציו הממורמרים ליהלומנים
 יוזמנו אחריהם מחפשת שהמישטרה ויהלומנים

 כעבור אבל המטדדהארצי, במישרדי לחקירה
 בבניין, מישטרה אנשי הופיעו שוב קצר זמן

חסרת־תקדים. לתסיסה וגרמו

 נגד הצלמים
וכהנא התחיה

 תשדירי את המכינים המפיקים
 והתחיה כך של לטלוויזיה התעמולה

 טרם הם בלתי־צפויה. בבעיה נתקלים
 איש צלמי־קולנוע. למצוא הצליחו

 מובן אינו פנו הם שאליהם מהצלמים
הרשימות. שתי בשירות לעבוד

 עיתונאי ריגול
הבחירות במטות

 נוהגים והליכוד המערך של הבחירות במטות
 הפוליטית שזהותם עיתונאים כלפי בחשדנות

 ששיחות־רקע חוששים, במטות בכירים ידועה.
 איתס מזוהים שאינם לעיתונאים מעניקים שהם

 המתחרה. למטה יועברו פוליטית,
 אינן שדיעותיהם בכירים כתבים הם העיקריים הנפגעים

סוד.

מודאג עמר
 מודאג עמר, שלמה לכנסת, יחד ברשימת 3 מס׳

 מעשיו סביב הבלתי־צפויה מההתפתחות מאוד
 בנושא. המישטרה וחקירות ב.,אגד״,

 תנועתו ראשי עם אחת שבעצה הנמנע, מן לא
 את מחדש ישקול הוא וייצמן עזר של

לכנסת. מועמדותו
 עתה באגד,מעורבים עובדים שכולם אחיו, מארבעת שניים

 מלבנון, שונים מוצרים הברחת על פליליים בתיקים
בקרוב. ייפתח ומישפטם

דכיכרות וייצמן
 של דרכי־התעמולה את עתה לשנות החליט וייצמן עזר

 בכיכרות המוניים, לכינוסים לצאת הוחלט החדשה. רשימתו
 לו שמוקנה הקצר הזמן פרק את לאזן כדי הגדולות, בערים

 בטלוויזיה. בתשדירי־התעמולה
 סידרת את שיפתח הראשון יהיה וייצמן

 תיערך היא מלכי־ישראל. בכיכר עצרות־העם
ליולי. 14ב־

 איש־המיזחדה
לדיל״גבלום שב

 למכור הנוהג האלמוני איש־המיזוודה
 דולר אלך נדססג יותר ליליינבלום לסוחרי

 השבוע בסוך גרם לרחוב, שלו גיחה בבל
בשערים. לשינויים
 הדולר טיפס להופיע, הפסיק הוא באשר

 מייד שקל. 260 של לשער עד השחור
 בעשרה לירידתו וגרם שב הוא למחרת
שקלים.

 שאיש־המיז־ בטוחים סוחרי־הדולארים
 מישרד־ מדיניות במיסגרת פועל וודה

השחור. הדולר עליית לצינון האוצר

הגיינגלים ד1ס
 שידורי פתיחת ערב ביותר הכמוס הסוד

 של הג׳ינגלים הוא בטלוויזיה תעמולת־הבחירות
מישמר. מכל הנשמרים והמערך, הליכוד
 מילות את חיברו אלמוניותם על לשמור שדרשו שלושה
 אך אותו, הלחין רודיך אריק המלחין הליכוד. של הג׳ינגל
 והעיבוד. מהתיזמור מרוצה היה לא יורמן, סולו המפיק,

 כדי אושרת קובי גוייס השידורים תחילת לפני שבוע
 לג׳ינגל. יותר עשיר עיבוד למצוא
 שבועיים בתוך שרים אלדד המלחין השלים במערך ואילו

לג׳ינגל. המוסיקה את

פועלים ייבוא ימנעו
 רבה בדאגה מתייחסת ההתסדרות צמרת
 מהמיזרח־הרחוק זרים פועלים של המוני לייבוא

 עבודה במקומות ולקליטתם ומאפריקה,
מאורגנים.
 צידי משני ערבים הם הראשונים המפוטרים
הקו־הירוק.

 המועסקים המיובאים, הפועלים שמיספר העלתה, בדיקה
 מגיע בלבד בתל־אביב בלתי־מאורגנים עבודה במקומות

 מאורגנים במקומות המועסקים הזרים מיספר לאלפים. כבר
דומה. הוא

 היא יוזמה. נקטה כבר תל־אביב פועלי מועצת
 תל־אביב במרחב מוועדי־עובדים תדרוש
 שלהם מקומות־העבודה מהנהלות שימנעו
זרים. עובדים עם חוזים על לחתום

לשלום קיטאי
שב קיטאי, אורי החיפאי השופט זמני במינוי שי

 לפני כשופט־שלום. לתפקידו חוזר במחוזי,
 הובאו בקידומו, שדנה ועדת־המינויים,

 שמתחו העלית, בית־המישפט של פיסקי־דין
שלו. החלטות על ביקורת

לתדמיתן דואג איבצן
 עתה עושה איבצן, אריה המישטרה, מפב״ל

 אוהד. עיתונאי לסיקור לזכות רבים מאמצים
 הארצי במטה אך אישית. בכך מטפל הוא

 בשיחות אפילו מצליח, לא שהוא הדיעה גוברת
 בצידקת בני־שיחו את לשכנע אל־פנים, פנים

 האחרונים. בחודשים מהלכיו
 חפץ אסף שפרשת מכך, מאוד מודאגת המישטרה צמרת
בכותרות. נמצאת עדיין

 איימה זמר
מוזס על

 לפרק איימה זמר, חנה ״דבר״, עורכת
 ״דבר״ בין הכללי״ ה״לוח הסכם את

 הצהרון מערבת אם אחרונות״, ו״ידיעות
 חברי־המחתרת צילומי את לה תספק לא

 ההסתדרות. ביטאון בארכיון שחסרו
 לא ולכן בשכר, צלם מעסיק אינו ״דבר״

 הנאשמים כל צילומי את לקבל הצליח
בירושלים. העובדים פרי־לאנס, מצלמי

 מוזס, .נח אחרונות״, ״ידיעות עורך
לבקשתה. דבר של בסופו נענה

צד״ל דובר - אבן
 צד״ל לדובר למעשה הפך אבן, יעקב צה״ל, דובר

 בצמרת לחד. אנטואן של לבנון״ דרוס ״צבא —
ש צה״ל  היתרה הקירבה על החולקים י

 לדעתם, הגורמת, הנוצריים, לצבא־השכירים
 דורשים הם וצד״ל. צה״ל בין מוחלט לזיהוי
לבנוני. דובר לעצמו ימנה שלחד

כיפה דדא השופט
 מוקדם בהליך שדן וינר, ישראל הירושלמי השופט

 פירסום על זעם היהודי, אריגון־הטרור עצורי של בעניינים
 וינר חובש־כיפה. כשהוא מעריב, בצהרון שלו תצלום

 על נכונה לא דיעה ליצור עלול כזה שצילום הבין החילוני
 על מצטער שהוא לפרוטוקול הודיע הוא לעצורים. יחסו

 מעציב, מישפחתי באירוע שגה, 11 מלפני שלו שצילום כך
מטעה. לשימוש נוצל

משתולל השליח
בניו־יורק

 עמום בניו־יורק, מישרד־העבודה־והרווחה שליח
 לשיחת הפך בדרום, ״הארץ״ כתב לשעבר, חדד,
 הוצאותיו הסיבה: שם. הישראלית בקהילה היום

תיו הגדולות שו  הקשור בכל המופרזות, ודרי
 והוצאות־אירוח. מישרדים לכוח־אדם,
 כדי בכיר ממשלתי בדרג לפעול מתכוון מישרד־החוץ

 על״ידי לתפקיד שמונה האיש, השתוללות את לעצור
אוזן. אהרון

ל״כור״ מחוץ בלומנטל
 מועצת־המנהלים שיושב־ראש הבנה, ישנה בחוגי־כלכלה

 בלתי״ריאלי למקום שהורחק בלומנטל, נפתלי כור, של
 אם בין אחר, כלכלי תפקיד יקבל לכנסת, המערך ברשימת
 יתכן לא. אם ובין הבאה הממשלה את ירכיב המערך

העובדים. חברת בתוך יהיה שהתפקיד

גניבות
ישראל״ ב״מיספנות

 תיכנס המישטרה של לחקירות־הונאה המרכזית היחידה
 שמודיע, אחרי בחיפה, ישראל במיספנות לפעולה בקרוב

 העביר מיספנות, משטח גניבות בעניין רב מידע אגר אשר
שונים. לגורמים אותו


