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לצמיחה פנים שבע
 תוכנית על הקרובים בימים שייפתחו הממשלתיים, בדיונים
לה: רבות פנים הצמיחה כי יתברר הכלכלית, הצמיחה
 יוגשו כי צפוי יעקובי, גד של תוכניתו מלבד

 יצחק על-ידי בחופזה, כעת המנוסחות תוכניות,
 משה רובינשטיין, אמנון קיסר, ישראל מודעי,

 שימעון של הכלכלי יועצו נויבק, ואמנון קצב
 מכל יסודות ילקט כהרגלו, שחל, משה פרם.
להצעת־פשרה. ויגבשב מהתוכניות אחת

תחפה צובר קצב
 שהסתמנה המפתיעות, ההתפתחויות אחת

 היא ועידת־חרות, של הראשונים ביומיים
 קצב. משה השר של יוקרתו עליית

 בבוא כי הסבורים יש שמיר יצחק של במחנהו
 ולכן לוי, דויד את להביס יוכל הוא דק היום

הבא. בדור התנועה כמנהיג בו מדברים

בית־קברות
לחילוניים

הנמ עמותה החילוני״, ״השרות פעילי
 תל■ עיריית לראש פנו הקמה, בהליכי צאת
 בבקשה מקרקעי־ישראל ולמינהל אביב

 להקמת אותה ויקצו קרקע למענם שיאתרו
לחילוניים. כללי בית־קברות
 כדי הלאומי, לביטוח גם פנו הפעילים

 בהעברת הקשורים העניינים את לברר
ל הלאומי, הביטוח חוק על־פי הכספים,
מתים. הקוברות חברות

בשקט דוגרים הניצים
 הצעות-החלטה המכינה המדינית, בוועדה

 בחודש שתתקיים מיפלגת־העבודה, לוועידת
 פועלת הוועדה מובהק. ניצי קו מסתמן הבא,

 מיכה של בראשותו בשקט, אך בקדחתנות,
חרייט.

בירדן ענקי גפם מאגר
 גמור; בקול רק בירדן כך על מדברים

 את הסעודי, הגבול ליד ירדן, בדרום גילו תצלומילוויין
 בעולם. ביותר הגדול מאגר־הנפט

 היסוד מן הדבר ישנה זה, מאגר לניצול ירדן תיגש כאשר
• , הירדנית. הכלכלה את

 תת־ניצב בדרגת קצינים תחתם ימונו המישמעתי, בית־הדין
בלבד.

לאט אבד חוקרים.
 כי שעבר, בשבוע תשקיף. במדור פירסום בעיקבות

 חקירותיה: את מסיימת אינה הרישטרה
 נעברו לא כי רישמית הודיעה המייטטרה

 מדבריו בהתעלמה — בוועידת־״כך עבירות
 טז־פ כי שאמר לממשלה, המישפטי היועץ של

 קבע מעוז דני הבודק הקצין בעניץ; לשקול סיים
 פעל בנתניה בעציר למוות שירה השוטר כי

 הרם־־ר של בעניינו הבדיקות ההוראות; על־פי
 מיפו הנערים של ובתלונתם לביתו, פורץ שהרג
 מישמר-הגבול שוטרי על-ידי באכזריות שהוכו

נמשכות. —

,,ב,דבר זזים דברים
 שרביט, דרור ״דבר״: במערכת הדאגה גוברת
 מקיים ההסתדרות, יומון של הכלכלי העורך
 להיות שוקל והוא פולק, ישראל עם מגעים
הכלכלי. יועצו

 הכלכלי הכתב זרחיה, צבי המערכת את עזבו כה עד
 רכז־המערכת פריאל, ויוסף להארץ. שעבר בירושלים,
פרטיים. לעסקים שפנה כלכלי. וכתב בתל־אביב

בורג על לוחץ מגן
 את הפסיק מגן. דויד הח׳־כ קריית־גת, עיריית ראש

 ללחוץ מקווה הוא בכך בעיר. הדתית למועצה ההקצבה
 ראש־ את מתפקידו להדיח בורג, יוסף שר־הפנים, על

 השר של מקורבו שהוא אלתייאנו, אברהם המועצה.

במפר״ל.

לפסח שי קושיית
 לפנות עומדים הגדולים הבנקים של דוברים
 שימשי, יונה אגודת־העיתונאים, למזכיר

 לכתבים שיחלקו השי על עימו ולהתייעץ
 את■ ערב־פסח, לפניהם, יציגו כאשר הכלכליים,

מאזני-הבנקים.
 במהלך מיסחרית, חברה חילקה שבה האחרונה בפעם

 — לסיגריות מצית — צנוע שי שלה. מסיבת־עיתונאים
 טובת־ מחשש התשורה, את מהכתבים לאסוף שימשי טרח

הנאה.

 מטפלת המישטרה
בכתבים

 למועצת־ פנתה תל-אביב מחוז דוברת
 כתבי־פלי־ שיבעה על בתלונה העיתונות

 הכתבים קשרו לטענתה, תל־אביביים: לים
 ידיעה בו-זמנית בפרסמם המייטטרה, נגד
 את לעזוב שנאלצו קצינים שלושה על

 אחרי האחרונות, בשנתיים המישטרה
 הדוברת פליליים. במעשים שנחשדו

 ה־ שלושת בין קשר כל אין כי טוענת
 פעו- היה המתואם הפירסום וכי מיקרים,

מדי על שכעסו הכתבים, של לת־גמול
 חווה בפרשת המישטרתית הדוברות ניות

יערי.
ההת כי הכתבים, אומרים בתגובה

 בסיכון כרוכה שלהם המיקצועית מחות
 של הראשון בקו־האש ניצבים הם מתמיד:

לח קורבן נופלים פעם ולא המישטרה,
למעצרי־שווא. ואך קירות

 תהרות על להכריז היא הנשקלות ההצעות
פרסים.
 השבוע שערכו הבינלאומי. האשה יום לרגל בפסטיבל

 נשים על סרטים של ארוכה סידרה הציגו הן נגה. נשות
 בידי שנעשו דבר לכל מיקצועיים סרטים חופשיות,

 ישראלי סרט של הבולט בחסרונו והבחינו — פמיניסטיות
רומה.

 - הדרך אותה
שוגים המחירים

 בדרישה לחברות־הטיסה פנתה סוכני־הנסיעות התאחדות
 מחיריהם את ולהשוות לחו״ל, הכרטיסים את להוזיל
 יקרים כיום הקווים. באותם לישראל הכרטיסים למחירי

 — השונים המיסים לפני עוד — הנקנים הכרטיסים
בחרל. הנקנים עצמם, הנתיבים באותם מכרטיסים

באושורץ? ישיבה
 הם חב״ד: אנשי של הבא הגימיק
 רישיון פולין מיטילטונות לדרוש מתכוונים

 דחד־ בר־בי־רב של מוסד באושוויץ להקים
 שיעורי-תורה שתעניק ישיבה — יומא

 הרעיון יהודים. לתיירים יום, בני מזורזים,
 של כוונתה על פירסומים בעיקבות נולד

ול כנסיה, במקום להקים קבוצת־נזירות
תרו בעזרתו לאסיר ניתן בעליו הערכת

רבות. מות

חדישות פדו הלהיט:
 של בפופולאריות תלולה בעליה הבחינו סוכני־הבימוח

.86־85 מדיגמי בעיקר גנבי־הרכב, בקרב כזיו מכוניות

בצרות ,,,צי□
 נקלעה שאליהן מהקשיים מודאגים ב״צים״

 ״נאקאמורה גדולה, יפאנית חברת־ספנות
 לכונס-נבסיס ספינותיה העברת שיפינג״.
 הספינות מחירי לירידת לגרום עלולים ומכירתן

של..צים״. נכסיה בערך נוספת ולשחיקה בעולם
 לצים: שיש לזה דומה בסדר־גודל חובות לנאקאמורה
דולר. חצי.מיליארד

מילחמה משיבה ירוחם
 שמישרד־ על זועמים בירוחם המקומית המועצה אנשי

 בסיפרי־החשבונות, אי־סדרים בשל לפזרה. מאיים הפנים
 נגרמו אי־הסדרים לטענתם. קרואה. ועדה במקומה ולמנות
 נכפו ששרותיה לראיית־חשבון. קבלנית חברה על־ידי
עצמו. מישרד־הפנים על־ירי עליהם

חברים זוכר דולצין
 בכיר, מוכנותי לתפקיד חוזר שרביט אליהו

הישוב״. ״הכשרת בחברה
 כמנכ״ל בתפקידו חוסר־כישרון שגילה אחרי בעבר.

 מישרה דולצין אריה לו סידר בסוכנות. לכספים המחלקה
השקעות. בבל־ל

 מחזיק דולצץ כי סבורים, הסוכנות במיסדדוגות
 לפני לו שהגיש שרותים על לשרביט טובה
אלמוגי. יוסך עם במאבקו עיטור,

בדרגה יורדים האבות
 :1 ל־ז 13מ־ לרדת עומד ישראל במישטרת הניצבים מיספר
כאבות המשמשים מיצבים שני של הקרובה פרישתם אחרי

שברי־הדיך ״לישבח
 שתאגד עמותה מקים מתל־אביב הורוביץ משה היבואן
 ושתעזור שלהם. עורכי־הד־ן על־ידי נפגעו אשר אזרחים

 עורכי־הדין, בלישכת פרקליטים תלונות. להגיש להם
 ״לישכת אותה כינו המתארגנת, העמותה על ששמעו

עוכרי־הדין״.

 מחפשות ,,נגה״
קולנוענית

 דרך מחפשות ״נגה׳ מגאזין־הנשים עורכות
 ישראליות קולנוע ובימאיות תסריטאיות לעודד
אחת נשים. ולמעז נשים על פרטים ליצור

לכנסת חוזר קול
 של בחדרו לשבוע אחת להיפגש החליטה הל״ע הנהלת

 מורחבת. כסיעה ולתפקד בכנסת. ארצי יצחק הח״כ
 ובהצבעותיו. בפעולותיו הח״כ את שתדריך

 ובמיזנון הבניין במיסדרונות להופיע יחזור כך
קול. משה לשעבר והשר הקשיש המנהיג

 קונגרסים מרכז
בירושלים

 סכומים להשקיע החליטה הסוכנות הנהלת
 והכשרתם בירושלים האומה״ ב״בנייני גדולים
 בשלב בישראל. הגדול הקונגרסים למרכז

בבניץ. המעליות את משפצים הראשון


