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 עיתוך־סטודנטים עורכת מנדלוביץ׳, רוויטל
 תלונה להגיש עומדת זמן״, ״פסק בחיפה

 המוציא הנגכי, צחי נגד חיפה כמישטרת
זהה• כשם סטודנטים עיתון

הנגב* וגד תלווה

לרומניה חסת פע^ל
 מונה חרות, מרכז חכר נוימן, גירעון

 דרום סניה חכר הוא כרומניה. כקונסול
לח״י. ומוותיקי התנועה, שד תד־אביב

שטיין ב גי פרשת

 יפגר שלפיה שמדיניות־האוצר, כרור עתה
 מדד לעומת הדולר של שער־החליפין

 פיחות יהיה לא תימשך• ^המחירים,
הקרוב. כעתיד מאסיכי

פיתוח יהיה לא

 שבת לשמירת הוועד
בכנסת פועל

 ~ כדי ככנסת, פועל השכת לשמירת הוועד
 דתית לכפייה הכית של קונסנזוס ליצור

כשבתות. נוספת

לבית־המישפטשניה דתית עיר
 ומהמערך, מחרות לח״בים פונים הוועד אנשי

 אגודת* של בהצעות שיתמכו אותם ומשכנעים
השבת. שמירת חוקי להחמרת ישראל

בגדה
 מטפל הלפרט, שמואל ישראל, אגודת ח״כ

 עיר — בגדה שניה דתית עיר כהקמת
 מוויזניץ׳. הרכי חסידי

 מתקדמים, בשלבי־הקמה הנמצאת הראשונה, העיר
 מגור. הרבי חסידי יתגוררו שם עימנואל, היא

 יבנה לקרני־שומרון. בסמוך תקום החדשה העיר
 כבר הבונה אדלר, יעקב החילוני הקבלן אותה
 הפרופסור ישמש כיועץ בבני־ברק. שנים מזה

 למדעי־המדינד. בחוג מרצה טורגובניק, אפרים
תל־אביב. באוניברסיטת

הגדה אדמות רנב
ישראל בידי
 כמישרד־החקל־ שהוכן סודי, דו״ח

מה אחוז 50מ־ יותר כי קובע, אות
כש נמצאים המערבית כגדה אדמות

 באדמות־ חלקן — ישראלית ליטה
פרטיות. כאדמות וחלקן מדינה,

 נמכרות שבאחרונה קובע הדו״ח
 ובעיה־ לישראלים, במישרין אדמות

אחוזים. כמאות המחירים עלו זה כדת

 בן-אהרון, אלכס לשעבר, חוקר־המישמרה
 בנימין תת־ניצב של ממחלקתו שפוטר

 עיריית ראש את לתכוע מתכוון זיגל,
 הוצאת על גיכשטיין, חנניה ראשון־לציון,

דיכה.
 שקיבל השוחד־כביכול בפרשת חקר בן־אהרון

 בכוונתו שאין הודיע המישפטי היועץ גיבשטיין.
 תקף וגיבשטיין לדין, ראש־העיר את להעמיד
 בן־אהרון. את קשות עיתונאים במסיבת

 נגד מפורטת חלונה שהגיש אחרי פוטר בן־אהרון
 שם. ונוהלי־העבודה למחלקה חבריו

 שבבית־המישפט טוענים הפרשה אחרי העוקבים
 היחידה־לחקירות־הונאה, של שיטותיו•,עבודה יתגלו

הלבן. הצווארון בעבירות והטיפול

ראשי□ עריפת
בייהימיזדזדיי

 1 זמן שכתוך אומרות עקשניות שמועות
 אחד המיזרחי״ ״בנק את יעזוב קצר

 ן ממנהלי אחד ובעיקבותיו למנכ״ל, המישנים
לניירות־ערך. המחלקה

 היא הראשים שעריפת מעריכים, בנקאיים חוגים
אי־קניית פרשת אחרי בבנק, מהפך של תחילתו

 המשפטית והסתבכותו הראשון הבינלאומי הבנק
להכויזרדזי. הקשור סחר, מימון בנק של

 משתלט א״זנברג
קאסטוח־וידיאו על

 אייזנברג, לשאול הקשורה חכרה ג
 על חתמה ו״הד־ארצי״ ״כלל״ *ובוצת
בל זכויות־הפצה לה המעניק הסכם
 אמריקאיות הכרות סרטי של עדיות

כקאסטות-וידאו.
האמ ההפקה הכרות איגוד נציג

 וחתם כארץ כיקר הגדולות ריקאיות
ההסכמים. על אישית
 האמריקאים יקכלו הזכיונות כעד

 שקלים. מיליוני עשרות של סכומים
 מוערך המקומי השוק של הפוטנציאל
לשנה• שקל בכמיליארד
 יוכלו ההסכם חתימת בעיקבדת
אמריק כסרטים לצפות הישראלים

ובאי כחוק, שיועתקו חדשים איים מוכה. כות

מפחיד סל שי
עיתונאי□

נוספות תביעות
ריגר־פישמן נגד

 של הכרים גם כיניהם בכדים, משקיעים
 פישמן, ואליעזר ריגר (״יוסי״) ידסך

 נגד מישפטיות תכיעות הגשת שוקלים
השניים.

 ופישמן ריגר ידעו כאשר גם :דומה טענה לרובם
 להשקיע, אותם עודדו הם המתקרבת, המפולת על

שלהם. השקעותיהם את להציל כדי

סירב דרוקר
 ביוקנעם, הבונה דרוקר, זכריה החיפאי הקבלן

 הערביים פועליו את לשחרר שבועיים לפני התבקש
 נשיא־ ביקור בגלל שעות־העבודה, סיום לפני

 מהשטחים לפועלים התייחסה ההוראהבעיירה. המדינה1
 למלא סירב דרוקר ומישראל. הכבושים

 פועליו, את מכיר שהוא כטענה אחריה,
אמון. כהם נותן והוא

של תיקים
ב נפרצו בן־מאיר ד

 מיסמכים מלאות ג׳יימס-בונד מיזוודות שתי
 של ממכוניתו שעכר הראשון כיום 'נגנבו
 לבית־ סמוך שחנתה בן־מאיר, דב ח״כ

מישרדו♦ נמצא שם יסדנה,
 בן־מאיר, של למכוניתו הפריצה אחרי שעתיים
 תל־אביב, מועצת־פועלי כמזכיר גם המשמש

 כאשר הסמוכות, החצרות באחת המיזוודות נמצאו
מפוזר. החומר

 בן־מאיר של חדרו נפרץ שבועות שלושה לפני רק
 חיפשו אז גם ).2368 הזה (העולם בבית־ברנר

מסויימים. מיסמכים הפורצים

״הלאומיתיי
םסטודנטי ק■ דעי□

 נכנסת לאומית״ חולים ״קופת
 הוצא תממן היא הסטודנטים•
סטודנטים.

 טובה״ ,שעה
טובה אינה

 נפוצו רשות־השידור ככירי כץ
הח הציוות לגבי חמורים פיקפוקים

מוכה״. ״שעה התוכנית שד דש
 שנבחר אפור כתב ברזילי, אמנון

 התגלה המראיין, לתפקיד משום־מה
 וחסר חסר-אישיות כאדם המירקע על
זה. לתפקיד מתאימות תכונות כל

 רכה למבוכה גרמה דנין אודטה גם
 פנינה של לחיקוי הדומה בהופעתה,
 שאלות מדקלמת כשהיא רוזנבלום,

 עיפעוה כדי תוך כעל־פה, שלמדה
פיתוי. של

לתוכ להחזיר האפשרות נשקלת
 כדיעכד שנראה פאר, מני את נית

כיותר. כמוצלח

חילופי□

 לעיסקי
עיתון 1

חיפה באוניברסיטת
 חיפה, אוניברסיטת מנכ״ל שפטר, נתנאל

תפקידו. את הקרובים כימים לעזוב יתכקש
 כראש ששימש מי ויטמן, נפתלי יהיה מחליפו

באוניברסיטה. והתקציבים הכספים אגף

 הודיע סבבה, הסרט את המביים שיסל, צבי
 צילומי־הסרט לאתר להתקרב יעזו שלא לעיתונאים

 באנשי מוקף שהמקום משום פתח־תיקווה, ליד
 חם. בנשק החמושים מישמר־הגבול,

 שיסל נכון. אינו שהסיפור העלתה בדיקה
 להסתיר מאמצים עושים וחברת־ההפקה

הסרט. כהפקת הקשורים המחדלים את

על נשאל שופט
מופירר. עם ■חסין

 של בפסק־הדיו הוזכר שלום שופט של שמו
 מדובר עובדי־המדינה. של המישמעתי בית־הדין
 הראשית המזכירה סגנית נגד שהוגשה בתובענה

 שלום, בית־מישפט באותו הראשית המזכירה ונגד
 נגדן: האישום השופט. של תלונה בעיקבות
מישמעת. עבירות

התכיעה, עד את חקר הנאשמות פרקליט
 המזכירה סגנית ואת המתלונן השופט̂ 

 כנוגע השלום, בית־מישפט של הראשית
 פרקליט ביניהם. האישיים ליחסים

 לערער מבקש הוא זו שכדרך טען הנאשמת
 השופט של עדותו מהימנות את

המתלונן.
 אלה אישיים שיחסים קכע, כית־הדין

 הנאשמות עכרו אם לשאלה רלוונטיים אינם
 לא ולכן- להן, המיוחסות העכירות את

 הנאשמות סניגור של נוספות שאלות ירשה
זו. כסוגיה

על לחץ אלבין
טובתי' ״שעה

 איש־העסקים לחץ לשנה קרוב כמשך
 ״שעה עורכי על אלבין (״מיקי״) מיכאל

כתוכנית. אותו שיראיינו כדי טובה״,


