
זווידי וגד האוצר
 של הצעתו על במישרד-האוצר קשות תגובות

 ניסים את למנות פרם, שימעון שר-האוצר,
רשות־הדזברות. מנכ״ל לתפקיד זווילי
 בחברות מיקצועי ניסיון כל חסר זווילי כי טוענים באוצר

 רשות־. מנכ׳׳ל כזה. לתפקיד מיומן ואינו ממשלתיות.
 ממשלתיות חברות למכירת האחראי תפקיד הוא החברות

 דרוש באוצר גורמים לטענת מיליארדים. של ומערכות
ביותר. הגבוהה ברמה ניסיון בעל איש־מיקצוע לתפקיד

 מיפלגת־ של השפן
העבודה

 הנראה, ככל יהיו, המערבית בגדה היישובים
 בבחירות מיפלגת־העבודה של בכובע השפן

המקומי. השילטון למרכז הקרובות
 להעניק שלא כדי כובדה מלוא את תטיל מיפלגת־העבודה

 מיפלגת־ נמצאת בינתיים במרכז. חברות אלה ליישובים
 ראשי ובעזרת המקומי. השדלטון במרכז ברוב העבודה

 יהיה שאפשר סבירה אפשרות יש הערביות המועצות
למרכז. אלה יישובים של בחירתם את לסכל

אמוראי את מלחיצים
 כבדים פוליטיים לחצים על מתלונן אמוראי עדי

 גורמים מצד בעיקר עליו, המופעלים
 זכויות־ את לשנות שלא כדי הסתדרותיים,

בבנקים. הפיננסיים המוסדות של ההצבעה
 העובדים. חברת גם נמצאת הלחצים מפעילי בין כי סביר

 אמוראי המעלים. בבנק השליטה את שתאבד החוששת
 כשלב ובמכירת־הבנקים, זכויות־ההצבעה בהשוואת מטפל
משבר־הבנקאיות. לפיתרון סופי

באש״ף מכיר ארוס
ב מתנוסס ארנם הפרופסור של שמו

 יהודיים- פרופסורים 14 של מודעה ראש
בק האמריקאי לציבור שפנו אמריקאיים,

ה את לצמצם מישראל, להתרחק ריאה
אש״ך. עם להידבר אותה ולאלץ לה סיוע

 בנו ארנם, יגאל הפרופסור הוא החותם
 של באוניברסיטה המכהן שר־החוץ, של

המו בלוס־אנג׳לם. הדרומית קליפורניה
 לדרום־אם■ דומה ישראל כי קובעת דעה

 בשטחים הברוטליים מעשיה וכי ריקה,
 כל מסכנים לפוגרומים, התמים הכבושים,

בעולם. יהודי

הליכוד בסייר מרד
 ראש־ נגד בפתח־תיקווה הליכוד חברי לפעילות בהמשן־
 בעיר הליכוד נאמני מתכוונים לב, גיורא הנבחר, העירייה

 שירותרום־־גאמני־הליכוד, הקרובה במוצאי־השבת לקיים
 בהתנדבות. שיופיעו אמנים 21 בהשתתפות

 גדולה קבוצה של במילחמתה נוסו) צעד זהו
 עצמה את הרואה בסתח-תיקווה, הליכוד בסניף!

 ראש־העירייה של מחוסר־מחוייבותו נפגעת
 עומד ושאינו שהבטיח להבטחות הנבחר
לקיים.

בתל־אביב אינתיפאדה
 בסני!י מיפלגת־העבודה חברי קבוצת התארגנה
 מראשות שפייזר אליהו להדחת תל*אביב

הסניןז.
 הסניף לכישלון שותף שהוא היא שפייזר נגד הטענה

 תפקידו את ממלא אינו וכי תל־אביב, לעיריית בבחירות
כראוי.

 שהיטל- גילה תאי-החשבון בלישכת צוות
 על מישרד-האוצר עליית המוצע הרכב

 בפעם גבוה מלכ״רים(מוסדות-ללא-כוונת-רווח)
 חברות, על שיוטל ההיטל משיעור וחצי

 גדול חברות, של רכב על שיוטל ושההיטל,
יחידים. על שיוטל מההיטל שניים פי כמעט
 באחת רואי־חשבון של צוות על־ידי נחשפו אלה גילויים

 אח הביכו והם ועדת־הכספיבג של האחרונות הישיבות
 לריח• מוכנים היו שלא מס־ההכנסה, נציבות ראשי

 שנציבות״המס הציע ויינשמיין, אריאל הישיבה. יושב־ראש
 את שיבדוק משותף צוות יקימו רואי־החשבון ולישכת
 של הצעתו לוועדה. המלצות כשבידיו ויחזור העניין,

התקבלה. ויעשטיין
 לאישור, לוועדה יוגשו המשותף הצוות שסיכומי עד

 ההיטל. אישור שעה לפי מתעכב
באמצעי״התיקשורת. ביטוי כל לפרשה היה לא בינתיים

ההיטל? יהיה מה

425
 דובר מסר במרס, 20ה־ השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים התגים 320 על צה״ל
 מירי הרוגים כולל זה מיספר הכבושים.

בלבד. צה׳׳ל חיילי
 מיספר הגיע הזה״, ״העולם ספירת לפי

.425ל־ ההתגים
פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 527 על ניים
ומתנח צה״ל חיילי מירי התגים 359 •

לים.
גאז. משאיפת כתוצאה התגים 71 •
והתחשמלות. ממכות התגים 44 •
אחרות. מסיבות הרוגים 53 •

בסכנה תקציב
 הממשלה תקציב על הדיונים ייפתחו הקרובים בימים

.80/90ל־
 תהיה לא התקציב של דרכו כי ברור עתה כבר
 64 בקבלת אישורו את יתנה שבן,הליכוד קלת

ההתנחלויות. עבור דולר מיליון

הסדר דורש קיסר
לעורו. פוחד קיסר ישראל
 הסדר. למצוא דורש קיסר, ישראל ההסתדרות, מזר׳ל

 הלא־ברור המאזן במשבר הצדדים כל דעת על שיתקבל
שבדים־. .שים! חברת של

 לשעבר היו״ר בין שהעימות יסכים לא קיסר
 והמגכ״ל אדרי, רפי עובדים״, ״שיכון של

 נוסו! למשבר יגרום ורדיזר, עוזי הנוכחי,
 על צילו את שיטיל העובדים״, ב״חברת
עצמו. המנב״ל

המישנה? אח יחליף מי
 צולר, מיכאל שתת-המדינה, המישנה־לנציב

 חדש לתפקיד הבא החודש בתחילת ייכנס
יהב״. ״בנק כסמנכ״ל

 הוא האחרונות, השנים בארבע בתפקידו ששימש צולר,
 של לאחריותם כפוף יהיה החדש ובתפקידו איש־הליכור,

 של חברה־בת היא יהב בנק שכן מיפלגת־העבודה, בכירי
הפשליס, בנק

 כמישנה מתפקידו פרישתו שעם להניח ניתן
 פרם שימעון ימנה שרות-המדינה, לנציב
 מאיר לנציב, במישקל־־נגד ממקורביו, מישהו
 מיטה הקודם, שר-האוצר על-ידי שמונה גבאי,
ניסים.

הקסבה? תהרס האם
 באחרונה דאגה. שכם.שוררת בחוצות

 שילטו־ בכוונת שלפיהן שמועות, נפוצו
 ולגרש הקסבה, כל את להרוס צה״ל נות
תושביה. כל את

ל הוראות הוציאו המקומרת הוועדות
 כזה, במיקרה מעמד להחזיק איד תושבים

הקסבה. פינוי את לאפשר שלא בדי
ש בתים שיפוץ שניתנו: ההוראות בץ
הדי את למלא הוראה מפיצוצים, ניזוקו

 לבעלי־ והוראה הנטושות, או הריקות רות
 של ההשכרה מחירי את להוריד הבתים
הבתים.

 כל לשמועה שאין טוענים גורמי־ביטחון
שחר.

 ככל יצורפו, בירושלים עץ־כרם בשכונת
 לוועד- בני-נוער בארץ, בראשונה הנראה,

השכונה.
 את קיבל אברהמי, עמיר עורך־הדין עין־כרם, ועד ירו־

 חלק שיהוו בני־נוער, שני לצרף מבקש והוא ההצעה,
מהוועד. בלתי־נפרד

 פעולה החוק, פי שעל משום בקשיים, כרוכה ההצעה
 בוועד־ אך הוריו, הסכמת טעונה קטין של מישפטית

פיתרון. יימצא לכך גם כי מבטיחים השכונה

ער לוועד סי־נו

לא״זנברג ניצחון
 שאול למילרנר הממשלה שבין במאבק

בניצחון. איש-העסקים זכה אייזנברג,
 ליצור מטרה מתוך שהוקמה ממשלתית חברה ספקו. חברת

 מישרד־ בבריקת כרגע נמצאת סין, עם כלכליים קשרים
 אייזנברג המיליונר נותר כך הוקפאו. עיסקותיה וכל החוץ

 הסינים. עם סדירים קשרים עתה המקיים היחידי הגורם
 לפי הממשלתית. התברר. הקמת על אייזנברג זעם בזמנו

הסינים. עם לסחור הבילעדיות לו תינתן כי הובטח טענתו

להסתדרות רי״3.סי
 חברת־ הצלידזה לא מרובים מאמצים למרות

 חנויות• רשת ״סיפרי״, את למכור העובדים
לחברת-העובדים. השייכת הפצה

 ולבסוף פרי, הניבו לא קונה אחרי ממושכים חיפושים
להסתדרות. סיפר־ את למכור חברת־העובדים נאלצה

 ״מלבת־שבא״
משקיע מחפשת

 משקיע מחפש באילת ״מלכת-שבא״ המלץ
 חדרים, 95 למלון יש כיום הגדלתו. למימון

.600ל־ להגיע היא והכוונה
 דונם), 16.7(פרטי שטח לו שיש באילת היחידי הוא המלון
 למלון. הצמודה בשפת״הים להשתמש רשות קיבל והוא

 מאז המלון ערך עלה המלון, בעלת חי, מישפחת לדעת
 לעלות צריך והוא דולר, מיליון 40ב־ נמכרה שסונסטה

דולר. מיליון 12 על כעת
 המלון נמכר כאילו הזה, בהשלס שפורסמה הידיעה
 הזה השלם נכונה. אינה מיזרחי, בצלאל של לחברתו
הטעות. על מצטער

 ירד דרוש:
למועצת־ההימורים

 מועצת- יו״ר תפקיד על מחודש מאבק
ההימורים.

 רייך, אריה כשעזב חודשים, כמה לפני
 המינוי את קיבל תפקידו, את הקודם, היו״ר

נבון. יצחק השר יועץ אלדר. עדי
 כראש• שבועיים לפני נבחר אלדר אולם
 8 המא־ מחדש נפתח ובזה כרמיאל, מועצת

התפקיד. על בק
לק צייד מועצת-ההימורים יו״ר מינוי

 פרם. ושימעון נבון של אישורם את בל
 . שכן הקלים, מן יהיה לא המינוי על המאבק
מיל מאות של תקציב על חולש התפקיד

שקלים. יוני

 בבורסה דריסת
ליהלומים

 שיתקיימו הבחירות, לקראת ליהלומים בבורסה דריכות
 בורסת־היהלומים. נשיא תפקיד על השבוע

 משה הנוכחי, הנשיא מתחרים התפקיד על
 איגוד יו״ר לשעבר לגזיאל, ודניאל שניצר

היהלומים. תעשייני
 גם מה שניצר. על מאיים עולמי, מוניטין בעל לגזיאל,
 תעשיין הצליח קודם, בסיבוב־בחירות שנתיים, שלפני

מהקולות. אחוזים 40 לקבל שוורץ, אורי אלמוני,

אלכוהול נגד חמ״ס
 משקאות למימכר חנויות על חמ״ס פעילי של התנפלות

הכבושים. בשטחים חריפים
 חריפים משקאות למימכר חנויות נשרפו האחרונה בתקופה

 המערבית. ובגדה ברצועת״עזה
 מכירת על לאסור רוצים החמ״ס שפעילי נראה

חריפים. משקאות


