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פרס נגד הקיבוצים
 מצד פרס שימעון על קשה התקפה צפויה

הקיבוצים.
 הסיוע כי ומצאו, חישבו הקיבוצים של הכספים אנשי

 הסיוע מן יותר הרבה גריב במצוקה למושבים שאושר
לקיבוצים. כה עד שהובטח

 לטובתם הטיל שלא פרם, את יאשימו עסקני־הקיבוצים
 מהדמגוגיה פוחד שהוא מפגי מישקלו, כובד מלוא את

הימין. של האנטי־קיבוצית

מחסמן חושש האוצר
 של מהמלצותיה חוששים האוצר במיסדרונות
 השכר מיבנה לבדיקת שהוקמה ועדת־זוסמן,

 בתוך צפויות ההמלצות הציבורי. בשרות
חודש־חודשיים.

 המוכן ניסים, משה של ליבו לרוחב האמיתית הסיבה זו
 שאחר־ בתנאי הציבורי, בשרות תוספות־שכר מייד להעניק

 הבאה. השנה סוף עד בהסכם, שינויים כל ייערכו לא כך
 נאלץ שממנה הקודמת, לדרישתו הסיבות אחת גם היתד, זו

לשנתיים. הסכמי־שכר על לחתום השבוע, לסגת

בסבב־יאיר סיכסוך
 קצינים בהם כוכב־יאיר, היוקרתי בישוב מתיישבים

 מיכאל הח״כ על בתלונות למצודת־זאב פנו ביותר, בכירים
 שפרץ כספי סיכסוך בגלל כוכב־יאיר, אגודת יו״ר איתן,

באגודה.
 הסיכסון*, בחומרת להמעיט מנסים במצודה
 מיפלגת* עם מזוהים שהמתלוננים בטענה

העבודה.

הירדן עד הסדר

 במישרד שותפים בעבר היו ושחל ליפשיץ
בחיפה. ביותר הגדול המישרד שהיה אחד,

מיקחאות ער תחרזת
 של מישרו״הדתות ממשלתיים, מישרדיס שני

 ביניהם יתחרו ש׳ס, של ומישרד־הפנים המפד״ל
למיקוואות. יותר רב בסף יתרום מי

 אלה את אלה להקדים מנסים המיפלגות שתי עסקני
 13 השנה שהקימה פרטית, חרדית לאגודה עזרה בהענקת

יבשו. הכספיים ומקורותיה הארץ, ברחבי מיקוואות

הסופרים עם יתחשבנו
 לסופרים ישלם מישדד־הזזינוך־והתרבות

שלהם. הפופולאריות מידת לפי מיוחד, תשלום

נעלם 1דנינ אבי
 המירוץ בסירת שנהג האיש דנינו, אבי

נעלם. רן, אבי את הרגה אשר
לח דנינו נעצר בכינרת התאונה אחרי

 אחדים ימים לפני בערבות. ושוחרר קירה
 להשלמת שוב, לזמנו חוקרי-התאונה רצו

לאתרו. הצליחו לא אך גירסתו,
 - חי־ מכבי בקבוצת הכעס גובר בינתיים

מח מימצאים פורסמו שטרם כף על פה
המיו הוועדה ומחקירת המישטרה קירת
רשות־הנמלים. של חדת

 יצירותיהם של ההשאלות מיספר לפי תימדד זו
הציבוריות. בסיפריות

באדרי יתמוך קיסר
 התחדש הבחירות, את להקדים התיקוות שנכזבו ברגע

 אחרי שהתפנה השר, לתפקיד העבודה במיפלגת המירוץ
רובינשטיין. אמנון התפטרות

 אדרי, רפי של במועמדותו יתמוך קיסר ישראל
 בחברת■ מנוכחותו להיפטר כדי השאר בין

 עצמו סביב לגבש ינסה חריש מיכה העובדים.
 עוזי של בתמיכתו יזכה ואולי רחבה, קואליציה

במזב׳׳ל. בתפקידו להישאר מעדיף אשר ברעם,

 הם גם יקבלו מקריית-שמונה אנשי־עסקים
 לגדות* ואתרי־קיט חניונים להקמת זיכיונות

 לסיומה תבוא בצפון, מקווים בכך, הירדן.
 הקיבוצים לבין הצפונית העיר בץ המילחמה
שסביבה.

 גליל האזורית המועצה וראש עזרן, פרוספר ראש־העיריה,
 השבוע סיירו עמיעד, קיבוץ חבר שהוא גסטר, זלמן עליון,

 קטעים לגדותיו לאתר כדי הירדן, לאורך במשותף
מתאימים.

 בארץ המתגוררים ישראל, אזרחי סופרים לתשלום: הזכאים
 נישאו שלא אלמנותיהם או עברית, והכותבים קבוע באופן

בשנית.
 לא זרות בשפות או בערבית הכותבים יוצרים
שהוא. תשלום כל יקבלו

 לפנות דורשי־התשלום צריכים להם המגיע את לקבל כדי
 הקריטריונים. לכל עונים הם כי להוכיח למישרד־החינוך,

 של 0834 טופס ולצרף שלהם הספרים שמות את לציין
מס־ההכנסה.

 כוכבים חמישה
אחד ובית״בגסת

 להקצות יידרש סובבים חמישה בן בית־מלון בל
 לצורכי כבית־כנסת, שיישמש אחד אולם

 — ולא בו, המתאכסנים הדתיים האורחים
י תעודת־ההכשר. ממנו תשלל

 ולמועצות הראשית לרבנות בקרוב תוגש זו ברוח הצעה
בירושלים. דתיים חוגים על־ידי הדתיות.

בבנק־הפנערים גיזענוח

ה״לביא״ בגדל רים1פס1פר ער איום
כנראה. כשרים, האמצעים כל המטוס.,לביא״, עתיד על במאבק
 המטוס, פיתוח בהמשך התומכת חוות-דעת להכין השבוא שסיימו לכלכלה, מרצים שלושה

 את לבטל הדורש הלובי של הבולטים הדוברים אחד המתנגדים. מצד אדירים ללחצים מייד נחשפו
 דיסקרדיטציה להם לגרום אמר, כך ידאג, הוא גסה: בלשון איומים השלושה לעבר שיגר הפרוייקט

אותם. ושיחדה אותם קנתה האווירית״ ״התעשיה כי ברבים ויפרסם האקדמי, בעולם
 בדוח לציין הקפידו — צדקה ואפריים רזין אסף והפרופסורים שיינין יעקב הדד — השלושה

 שסופקו אומדנים על מתבסס הוא וכי האווירית״, ״התעשיה על-ידי ומומן הוזמן המחקר כי שלהם
 שייבנו בתנאי בפרוייקט, להמשיך דורשת הלאומי המשק טובת מסקנתם: המזמינה. על־ידי להם

בשנה. מטוסים 18 של בקצב יחידות, 100 לפחות
לפרסמו. לנכון מצא ״הארץ״ עיתון רק אך היומיים, העיתונים במערכות השבוע הופץ המחקר

 פעיל נעצר
ב״אל־אנצאר״

 עובדה הכנסת, דוכן מעל השבוע, גילה פלד מתי הח״כ
 מתוך (ציטוט פלד אמר כה. עד התפרסמה שלא

הפרוטוקול):

 המישטרה
תחי־גבה תבדוק
 מיס- במחשב לבדוק תתחיל המישטרה

בחלונו מציבים שנהגיהן המכוניות פרי
שאי רבים כי הוא, החשד תווי-נכה. תיהם

 תווים במירמה השיגו או זייפו נכים נם
 באפשרויות-חניה לזכות כדי אלה, מעין

אסורים. במקומות

 מאומ-אל- ערבי אזרח בביתו נעצר ״השבוע
 לחקירה. ונלקח בוקר, לפנות 2 בשעה פחם,

 הוא בחוק הקבועות השעות 48 תום לאחר
 בעשרה עוד הוארך ומעצרו שופט, לפני הובא
 — עורך־דץ לראות יכול הוא אין בהם ימים,

 לשברו במטרה נמרצת חקירה שייחקר למרות
 על שעבר הודאח כורחו, בעל ממנו, ולהוציא

לפני שהשתתף ג׳ברין, בחסן המדובר החוק.

600/0ה״ מחסום יבוטל
 הוותיקים שהח״כים האחוזים, שישים משוכת

 עליה, לדלג צריכים העבודה מיפלגת של
הבאות. הבחירות לקראת תבוטל
 הגיונית, היתה הגזירה כי יהיר״ לביטול הפורמאלי הנימוק
 המועמדים כשכל כעת, ועדות־המינוייס. של בתקופה
 טעם. עור לה אין במרכז, להתמודד ממילא יצטרכו

 בבר צברו המיסלגה ח״כי רוב האמיתי: הנימוק
 המתהפכת והחרב קדנציות, שתי של ותק

מהם. אחד בכל לפגוע עלולה הזאת

 שר־ בין המתנהל מאבק־הרפורמה, של הקלעים מאחורי
 כמה ניצבים חברות־הדלק, לבין שחל, משה האנרגיה,

, בארץ: הפרקליטים מבכירי
 מישאל של בשרותיו נעזרות •חברות-הדלק

 המישפטי ליועץ מישנה שהיה מי חשין,
לממשלה.

 בד* יורם של המישפטיות בעצותיו נעזר שחל •
 ליועץ מישנה בעבר היה הוא גם סלע,

 זו במישרה שהחליף אחרי לממשלה, המישפטי
 זמיר. יצחק של בתקופתו חשין, את

 מיוחד כיועץ היום משמש עצמו זמיר •יצחק
 ליהנות האמורה ״בתי־הזיקוק״, לחברת

 שחל. על-ידי המוצעת מהרפורמה
ת ר ב ח  סלומון של שרותיו את שכרה ״פז״ •
שחל. נגד במאבקה לה לעזור כדי ליפשיץ,

 עבודה המציעות מודעות אלה בימים מפרסם בנק־הפועלים
 ״יוצאי־צבא״. וצעירות לצעירים
 ל״יהודים נקיה לשון הוא ״יוצאי־צבא״ הביטוי
בלבד״.

ב״ידישתיי תוספות
 יקבלו ידיעות־אחרונות ודפוס גלעד דפוס עובדי 150

 356 ועוד באפריל, 1מה־ רטרואקטיבית, תוספת־שכר 11<*
 פועלי מועצת ועם הוועד, עם ההסכם על בספטמבר. 1מה־

 מישפחת מבני שלושה ההנהלה בשם חתמו תל־אביב, ,
וזאב. עודד נוני, מוזס:

לחיפה מגיע ,.המקום״
 בשלב והצפון. חיפה המקום לחיפה: מגיע חינמון עוד

 באימפריות ויתחרה עותקים, אלף 35ב־ יופץ הוא ראשון
 שוקן מישפחת ושל חיפה) (קול ידיעות־אחרונות של

(כולבו).
בפירי. אבי העיתונאי הוא ״המקום״ עורך

בשרון טשת סליחה.
 אלי לשעבר השוטר של הפרטיות חקירותיו על הידיעה

 על הסתמכה שעבר, בשבוע זה במדור שהופיעה רדון,
 יוחסה היא שלנו, טעות בשל שרון. שבת במקומון פירסום

״שרון״. המילה מופיעה בשמו שגם אחר, למקומון

בנפט טובלים ש״דים
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