
תטקלף
מודעי אצר מתח סימני

 מיפלגת־העבודה משרי ביקש פרס, שימעון הממשלה, ראש
 פנייה מודעי. יצחק שר־האוצר את מלתקוף להימנע ויחד
 ההסתדרות. ראשי אל היתה דומה

 ״שקט על לשמור שיש היא המופצת הרישמית הגירסה
 איתם מההידברות כחלק הליברלים, עם ביחסים תעשייתי״

 חרות. בלי צרה, בממשלה שיתוף־פעולה על
 של העדין מצבו היא פרס של לדאגתו האמיתית הסיבה

 בתפקיד, קריטי בשלב עתה הנתון מודעי, שר־האוצר.
 מצוי הוא שבו הרב המתח על המעידה בצורה מתנהג

באחרונה.

מקיסר אכזבה
 מעמדותיו מאוכזבת מיפלגת־העבודה צמרת

 כפי קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל של
 על כשיחות ביטוי לידי באות שהן

עיסקת־החבילה.
 נבחר לא שקיסר בכיר כלכלי שר הזכיר גבו מאחורי
 לו ושכדאי קודמו, על־ידי מונה אלא לתפקידו מעולם
' זו. עובדה לזכור

שפירא נגד בהנא
 1במים־ כ.,ביקוריו״ ממשיך בהנא מאיר

 פועלים המעסיקים חדרה, באיזור עלים
ערביים.

 רישיון קיבל הוא חדדה ממישטרת
 מול השבוע הרביעי ביום הפגנה לערוך
 אגודת ח״ב של השטיחים מיפעלי שערי

באור־עקיבא. שפירא, אברהם ישראל,

 במישרד חקירה
התיירות

 של התערבות לבדוק יתבקש מבקר־המדינה
 מפות ברכישת מישרד־התיירות צמרת

 מזה יותר גבוה במחיר מיסחרית, מחברה
מתחרה. חברה על־ידי שהוצע

 המישרד. של האיזוריות בלישכות־התיירות הופצו המפות
נוספות. מפות לרכישת משא־ומתן מתנהל עתה

לברגשטיין ממתינים
 לחקירות־הונאה, הארצית היחידה חוקרי

 ממתינים לוינסון, יעקב בתיק המטפלים
 מי ברגשטיין, חיים של מלונדון לשובו
 ״בנק של האירופיות הפעולות מנהל שהיה

 החקירה בתחילת הבנק את שעזב הפועלים״,
 ונגד נגדו הפנימית ועדת־החקירה של

לוינסון.
 התיק, בגורל יעלה מה זיגל בנימין תת־ניצב יחליט בקרוב
 ודמות־מפתח ברנשטיין של חקירתם שתושלם אחרי

נוספת.

בלישכה מתיחות
 עובדי בין מתיחות של ראשונים סימנים
החוצה. פרצו כבר ראש־הממשלה לישכת

 שהביא בכך מואשם ביילין, יוסי הממשלה, מזכיר
 פרס ששימעון לענייני־תיקשורת, יועץ לראש־הממשלה

אפלבאום, בועז פרס, של לישכתו ראש כלל. מכירו אינו

 ללישכה. הפונים כלפי ואיפה איפה של בהתנהגות מואשם
 בלישכה צפוי שערה, מילחמה ישיבו שהמותקפים מכיוון

התקינה. עבודתה על שיעיב רב, מתח

חשמל״ ל,,חברת זנבר
 החלפת על החליט כבר שחל, משה שר־האנרגיה,

 עמוס החשמל, חברת של המנהלים מועצת יושב־ראש
 מודעי. יצחק הקודם, השר של מינוי שהיה פרושן,

 ששמו ביותר, הרבים הסיכויים בעל המועמד
 בפורומים פעם אחר פעם באחרונה הוזכר

 משה לשעבר, ישראלי■ ״בנק נגיד הוא שונים,
זנבר.

למכסיקו שחל
 בענייני במכסיקו עבודה לביקור שחל משה ייצא השבוע

נפט.
 מפני אותו הזהירו במישרד־האנרגיה בכירים
 מתווכים לו לטמון שעשויים בפח נפילה

 את היטב שילמד ממנו וביקשו מקומיים,
לדרום־אמריקה. קודמיו של הנסיעה דוחות

 לדוח ממתינים
הבנקאיות

 בדריכות ממתינים הבנקאיות המניות מאוכזבי עשרות
 המניות. נפילת בעניין מבקר־המדינה דוח לפירסום

 להתכונן כדי לעורכי־דין, פנה אך חלקם
 הבנקים, נגד מישפטיות תביעות להגשת

 יחמיא לא זה אם הדוח, פירסום אחרי
הבנקאית. למערכת

הנגיד נגד התעשיינים
 נגד שר־התעשיה־והמיסחר את יגייסו התעשיינים ראשי
עצמו. והנגיד ישראל בנק
 את במקומו שיעמיד שרון מאריאל יבקשו הם

 לדאוג יחדל ושזה מנדלבאום, משה הדיר
 גובה חשבון על המיסחריים הבנקים לריווחיות

מיפעלי־התעשיה. שמשלמים הריאלית הריבית

בנובמבר יוצף השוק
 להיפדות אמורים הקרוב בחודש

 50מ־ יותר של בסכומים תוכניות־חיסכון
 שלוש לפני הוצעו אלה תוכניות שקל. מיליארד

 במיסגרת ארידור, יורם שר־האוצר על־ידי שנים
 לחוסכים. אז שניתנו מן־הבלל, יוצאות הטבות
 להמשיר החוסכים את להניע רבים מאמצים עושים הבנקים

 הבנקאית המערכת ראשי אך בבנק, הכסף את ולהשקיע
 הבנקים. מן כספו את יוציא המוחלט שהרוב לכך מודעים

 לדולר הביקוש שיגדל צופים מכך כתוצאה
 מוצרי־צריכה. על יוצא רב ושכסף השחור,
נוסך. אינפלציוני מאיץ דבר: של פירושו

לחקירה ״אגד״ נהגי
 השבוע זומנו הארץ בצפון ״אגר׳ נהגי עשרות

לחקירה. למישטרת־חיפה
״אגד״. של בצרכניה למירמה חשד הנושא:

 - המצותתים מישפט
בקרוב

 מנכ״ל יפה, אליהו של מישפטם בחיפה ייפתח הבא בשבוע
הנאשמים אחרים, עובדי־אגד ושני ניצבא, חברת

בנגב טבע אוצרות
באח נתגלה במחצבים עשיר איזור

 משדות־התעופה אחד ליד בנגב רונה
 בשנים שהוקמו חיל־האוויר, של החדשים

 הממשלה יחם את ישנה הגילוי האחרונות.
 צפוי עתה במקום. המתגוררים לבדווים

מחיר. בכל לפינויים המאבק חידוש

 ועדת־הפיקוח חבר של לטלפון כדין שלא בציתותים
פרן. יהושע בקואופרטיב,

 עמר, שלמה ח״כ(״יחד״) בתיק, רביעי מואשם
 שמאז משום בבית־המישפט, יופיע לא

 נגדו כתב־האישום הועבר כח״ב שהושבע
 שיחליט לממשלה, המישפטי היועץ של לטיפולו

חסינותו. הסרת את לבקש אם

 נדרש מוטל׳ה
ק1לשח
 ממאמן דרשה תל־אביב הפועל הנהלת
 (״מוטל׳ה״) מרדכי הקבוצה, של הכדורגל
 ויתנזר שתיקה עצמו על שיגזור שפיגלר

 שהקבוצה עד פומביות, מהתבטאויות
 תחתית של האדום הקו מאיזור תיחלץ
הלאומית. הליגה

 עד עצורים מאות
ההליכים תום

 חיים לשר־המישטרה, תגיש בתי־הסוהר שירות נציבות
 העצירים אוכלוסית התפוצצות על מיוחד דוח בר״לב,

בבתי־הכלא. והאסירים
 בחודשיים מדהים: סטטיסטי נתון הדוח במרכז

 על-ידי אנשים מאות נעצרו האחרונים
ההליכים. לתום עד הארץ ברחבי בתי־המישפט

ל״אליאנס״ גביש
 במיפעל בנעשה אישית מתערב גביש, ישעיהו כור, מנכ״ל

 אליאנס. החדרתי, הצמיגים
 יושב־ראש את מתפקידו העביר הוא

 ונכנס לוי, יוסף החברה, של מועצת־המנהלים
במקומו. לתפקיד

 עצמאי פירסום
הפיס״ ל״מיפעל

 הפיס״ ״מיפעל מפעיל זה בחודש החל
 בשירותיו תיעזר שלא עצמאית, יחידת־פירסום

מישרד־פירסום. של
 על תשמור והיא דותן, מנחם הדובר. יעמוד היחידה בראש

הקודמת. השנה של לזו זהה כמות־פירסום

להנחות סירב שלין
 להנחות סירב שליו מאיר הטלוויזיה עובד

 על בקרוב שתעלה ארץ״, ״ארץ חדשה תוכנית
ארץ־ישראל. בנופי עוסקת התוכנית המירקע.

בחו״ל לקלקא הצלחה
 להצלחה זוכה קלקא נחום התל־אביבי הקבלן
 בניו־יורק בונה הוא בארצות־הברית. גדולה

 אמריקאיים קבלנים עם בשיתוף ובלום־אנגילם,
גדולים.

 ששמו אחרי הארץ את יצא החרות, תנועת חבר קלקא,
 לשווייץ, דולארים אלפי עשרות שהבריח כמי הוזכר

 להעיד אמור היה הוא זילברכרג. ישראל באמצעות
 לחו״ל כן לפני יצא הוא אך זילברברג של במישפטו

 ארצה. שב לא ומאז גירסתו, על־פי רפואי, לטיפול
 קשר על לשמור קלקא ממשיך הרב, המרחק למרות

בתל־אביב. מישרדו עם יום־יומי

 הגליל״ ״מועצת
מתפצלת

 הישובים ראשי כל את המאגד גוף הגליל מועצת
 עילית, נצרת עיריית ראש עומד שבראשו בגליל, היהודיים

מתפצל. אריאב, מנחם
 לאריאב, המתנגדים אצבע־הגליל, ישובי ראשי
 את בקרוב ייסדו העבודה, מיפלגת איש שהוא

אצבע־הגליל״. ״מועצת


