
פרס להחלפת מטה
 להחלפת מטה חשאית. נצורה באחרונה, התארגן בירושלים

 מיפלגת־העבודה. בראשות פרם שימעון
 ועד־ יו׳׳ר בצלאלי, ימה מרכז המטה את

 מחכה-דבין. איש היהודית, כסוכנות העובדים
 הסוכנות איש הוא גם הס. אריה הוא ימינו יד

היהודית.
 במיפלגת־העבודה מדוו״ההמשן־ חברים יש במטה

ומצעירי־המיפלגה.
 במיפלגה, תסיסה עוררה המטה הקמת על הידיעה עצם

בדבר. הנוגעים מצד והכחשות

לניריורק השר עוזר
 שר־התעשיידד 1ש? הבכיר עוזרו בובר, ממי

 לתפקיד כמועמד מוזכר שדון, אריאל והמיסחר
בניו־יורק. ישראל של הכלכלי הנציב

 שיסיים הנוכחי, הנציב ליטכק, דייוויד של במקומו זאת
הקרוב. בקיץ תפקידו את

 ליטבק של שסיכוייו התעשיינים בץ אומרים בינתיים
 יוסי של במקומו מסךהיצוא, מנכ״ל לתפקיד להתמנות
 התנגדות בגלל השאר בץ מאוד, פחתו גינוסר, (״גימל״)

 ימונה לתפקיד כי הדורשים מסויימים, תעשיינים של
להם. המקורב מישהו

 כ■□יממש באוויר
בהוצאות

 המגהצת עניין סביב הרעש כל למרות
במישרד־האוצר. הגדולות ההוצאות ממשיכות

 למיספר ותופח הולך שר״האוצר בלישכת העוזרים מיספר
בעבר. כמותו זכור שאינו

 שהיו אלו על נוספים עוזרים שני ללישבה צורפו באחרונה
 של העוזרים ממיספר כפול הוא כעת והמיספר קיימים,

הקודם. השר

 את שרף זהב■
הזה .,העול□

 במערכת בכיר חבר כיום זהבי, נתן
 בערב־ ,פומבית השבוע הודה ״חדשות״,

 ש־ האיש שהוא בן־אמוץ, דן של הפרידה
 17 לפני הזה העולם מערכת את שרן?

שנים.
 המערכת, חדרי רוב הושמדו בשריפה

 תשלילים, מיליון חצי של ארכיון ואבד
 מהשנים תחליף, להם שאין רבים מהם

המדינה. של הראשונות
 כהן, שלום של חסידיו עם אז נמנה זהבי
 העולם ממערכת לפני־כן קצר זמן שפרש

 אחרי המישטרה על־ידי ונחקר הזה,
השריפה.

ה כוח גור□ בעבוד
 להיות הוסך מיסלגתי־העבודה של ההמשך דור

במיפלגה. כוח גורם
 דור־ההמשו מחברי רשויות ראשי 19 התכנסו שבוע לפגי *

 יו״ר לתפקיד כמועמד ניצן במאיר לבחור והחליטו
המקומי. השילטון

 יותר של ברוב חשאיות בבחירות ניצן נבחר השבוע בסוף
משני־שלישים.

אמריקאית התמרמרות
במיש! בכירים פקידים האמריקאי דד־האוצד . __ ______ , _

 בהקשר לסדר ישראל את לקרוא מתכוונים
 לארצות* ישראל בין החופשי הסחר להסכמי
הברית.

 עריץ ישראל ביורוקרטי שבאופן כך על התמרמרות יש
החופשי. הסחר בהסכמי המתחייב מכל להתחמק מנסה

 בתעודות־מקור הנקוב המחיר את מכבד אינו בארץ המכס
 מכסים וגובה מארצות־הברית, המיובאת סתורה המלוות
 תעודות־ את מכבדים שהאמריקאים בעוד יותר, גבוהים
הישראליות. המקור

 והאלקטרוניקה הביטחונית התעשייה משתתפת כן כמו
 בהיקף בארצות־הברית רבים ממשלתיים במיכרזים בארץ

 מתלוננים האמריקאים ואילו בשנה. רבים מיליונים של
 בהשתתפות בקשיים נתקלות אמריקאיות שחברות

 מהם מסתירים כי בישראל, מערכת־הביטחון של במיכרזים
 באופן אליהם מועבר אינו עליהם ומידע המיכרזים, את

443שוטף.
 דובר מסר באפריל, 10ה־ השני, ביום

 בשטחים פלסטיניים הרוגים 333 על צה״ל
 מירי הרוגים כולל זה מיספר הככושים.

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

.443ל־ ההרוגים
פלסטי מקורות מוסרים זאת. לעומת

הבא: הפירוט לפי ,553 על ניים
ומתנ צה״ל חיילי מירי הרוגים 375 •

חלים.
 ומהתחש■ ממכות כתוצאה הרוגים 45 •

מלות.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 74 •
אחרות. מסיבות הרוגים 59 •

לאדר■ *■כור■ !־,תפק
 רפי השר־ללא-תיק, של רעייתו אדרי, אן־קלוד

 תפקיד האחרונים בימים עליה קיבלה אדרי,
ציבורי.

 לעיוזר. המרכז ידידי אגודת בראש תעמור היא
 ובעולם, בארץ כסף לגייס היא שמטרתו חדש. בגוף מדובר
לעיוורים. בית הקמת למען

 הצעות של רב מיספר אדרי קיבלה האחרונים בחודשים
 דווקא בחרה כולם ומבין יוקרתיים, ציבוריים לתפקידים

העיוורים. בנושא
 כדי יותר, מהיר בקצב עברית ללמוד התחילה היא

הפסח. אחרי כבר במשימה להתחיל

מ^שניס מפרישת חשש
 מס־ לנציב מחליף מינוי על ההחלטה ערב

 בנציבות חשש קיים רבינוביץ, יאיר ההכנסה,
 יפרשו חיצוני ממינוי שכתוצאה מצב מפני
 מישנים ביניהם בנציבות, מהבכירים חלק

לנציב.
 פרס, שימעון שר־האוצר, יודיע החודש סוף עד כי נראה

 חיצוני מועמד למנות עליו לוחצים בינתיים החלטתו. על
למיפלגת־העבודה. המקורב

א □■פול מונע■□ בכל
 לחורייה מאפשרים לא ״השתן״ כלא שילטונות

 בחודש הנמצאת פלסטינית אסירה אל־דתויש,
סרטי. רופא על־ידי להיבדק להריונה, השישי

 לבצע לה שהמליץ הכלא רופא על־ידי מטופלת חורייה
 על-ידי להיבדק וביקשה לקביעתו הסכימה לא היא הפלה.
 זאת. לה איפשרו לא הכלא שילטונות אולם פרטי, רופא

 בפועל אולם ניתן, שהאישור טוענים בתי־הסוהר משרות
 פרטי. רופא על־ידי להיבדק לה אופשר לא

 השני, ביום להתקיים אמור שהיה חורייה, של מישפטה
ידועות. בלתי מסיבות שוב נדחה באפריל, 10ה־

כחי כתי־שימוש
 בצר־ כנראה, מתחשבת, עיריית־חיפה

תושביה. של הפרטיים כיהם
 העירייה הוציאה באחרונה לראייה,

 הציבוריים בתי-השימוש כל של מפה
בעיר.

 20ל־ אחד של בקנה־מידה היא המפה
הרחב. לציבור כנראה, תחולק, והיא אלף

 מקולקל מזון
ככלא,,השרוך

 משמעותית הידרדרות חלה חודשיים מזה
 ״השתן״. בכלא הפלסטיניות האסיתת בתנאי

 לאגודה שלה בפנייה פיק, יוספה עורכת-הדין עדות לפי
 וחלוקת המזון תנאי של בהרעה מדובר האזרח, לזכויות

עיתונים.
 האיכות מספיקה, אינה האוכל כמות כי מדווחת היא

מזוהם. או מקולקל מזק לאסירות מוגש פעם ולא ירודה,

למ*אמ■? נ■1ג
 שמועה, נפוצה מישרד־התיירות עובדי ביו

 גנני, דבורה מישרד״התיירות, דוברת שלפיה
 של כמנהלת לשמש הקרוב בקיץ תשוגר
 בדרום בפלורידה, מישרד־התיירות נציגות

ארצות־הברית.
 יודעים בשר־התיירות, לתפקידו פת גירעון שנכנס מאז

 למצוא מנסים פת ומקורבי עצמה גנני כי לספר במישרד
 הדוברת. ממישרת שתפרוש כדי הולם, מינוי לה

 אברהם(.אברשה״) הקודם, לשר מאור מקורבת היתה גנני
 ארידור, יורם לשרים כדוברת בעבר שימשה היא שריר.

ואחרים. שוסטק אליעזר

 להתאחדות מתחרה
המול■□

 איגוד להקים שוקלת מוציאיבדלאור של קבוצה
המו״לים. בהתאחדות שיתחרה עצמאי מו״לים

 רמי־חבר התנאים בין להתאחדות. קבלה קשיי היא הסיבה
נייר. טון לחמישה השווים

 מו״לים 90 רק המו״לים בהתאחדות חברים מכד כתוצאה
הדלתות. על מתדפקים אחדים עשרות ואילו

ת גגוות פאר בהפלג
 פאר להפלגת ייצאו מוסמכות גננות

בים־התיכון.
 בשבוע ייצאו ישראלים 300מ־ יותר

 אוניית־הפאר על לשיט־חלומות הבא
סולאריס״. ״סטלה
 על השמירה בעיית את לפתור כדי

 להוציא מארגני־השיט החליטו הילדים,
 שיטפלו מוסמכות, גננות גם האונייה עם

האונייה. סיפוני על שירוצו תחת בילדים,
ה המפוארות כאחת נחשבת האונייה

 תימשך וההפלגה בים־התיכון, מפליגות
ימים. שיבעה

 סובני־ביטוח
חכרה מקימים
 כלכלית, חברה באחרונה הקימו סובגי־הביטוח

 חברת־ביטוח רכישת לקראת ראשון כצעד
זרה. או ישראלית

 בשוק שתפעל כזאת, חברה כי מעריכים הסוכנים
 כסוכנים, והן כבעלים הן להם, להבטיח תוכל הישראלי,

יותר. גדולים רווחים

מתג■■□■□ ט■■□■□
לש״נויחוק

 חוק לשינוי עושה הישראלי הטייסים איגוד
האווירי. הטרור
 הקברניט בראשות הישראלי, איגוד־הטייסים של מישלחת

 נכנס להשתתף הבא השבוע בתחילת יוצאת גונן, יצחק
 בהלסינקי. השנה שיתקיים טייסים של בינלאומי

 איגודי לאישור הצעה הישראלי האיגוד יעלה בכנס
 שפגע מי מעונש יימלט לא שלפיה בעולם, הטייסים
 טרוריסטית מפעילות כתוצאה ושוחרר אזרחית בתעופה

 מישפט לערוד החוק מבחינת אסור להיום נכון אחרת.
טרור. בפעילות שנתפס למי נוסף

וישכיר ■קנה □■שמן
 לקנות עומד פישמן אליעזר איש־העסקים

 מיסעל נמצא שעליו המיגרש את השבוע
בסתודתיקווה. ״מרכבים״

 מקבוצת סרכביס, למיפעל יושכרו והמיפעל המיגרש
סר. של הפלדה
דולר. מיליון שישה של בעיסקה מדובר

של הבא הגליון

□ ! ו ו ע כ ה ו ג

 הגליון אחד. ביום חג־הפסח לרגל יוקדם
 לס- השני ביום תל־אביב ברחובות יופיע

 במקומות־המכירה מצוי ויהיה נות-ערב,
בבוקר. השלישי ביום הארץ ברחבי

המ במתכונת הראשון הגליון זה יהיה
השבועון. של חודשת

ל •דו אור־ ב ב ו ר ו


