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*אל־עליי לפורש■

 הקבוצה עד עטים פרטיים וברוקרים בנקים
 ומציעים על״ ״אל פורשי שד הראשונה

 כספי להשקעת מפתות הצעות להם
שלהם. הפיצויים

 כך כדי עד גדולה כה היא המציעים בין התחרות
 שאם התחייב, הגדולים הפרטיים מהברוקרים שאחד
 הוא המתוכננת, התשואה את תניב לא הצעתו
ההפרש. את מכיסו ישלם

״ .יאיסתא ״01ד
ת חלויו תנ ת ה שו חד

ע שבו ה
 השבוע תתכנס לענייני־התיישבות ועדת־השרים

 כונסה. לא שבו רב זמן אחרי לדיון,
 תהיה שדה הראשונות ההחלטות אחת

 בגדה חדשות התנחלויות שמונה הקמת
המערבית.

אחרי מח!רים
ארידור

 התארחו שמיר, יצחק שר־החוץ, שד שליחים
 ארידור, יורם שר־האוצר, שד בביתו

השרים. שני כין הברית בחיתש ודנו
 אחד בתנועה: גדולים כינוסים שני ייערכו החודש

 לוי דויד השרים של התנועה״, לחיזוק ״החוג של
 אנשי של נורדיה״, ״חוג של והשני ארנס, ומשה
 המחנות שני שרון. אריק ותומכי שסיר יצחק השר

שלהם. בכינוס נוכח יהיה שארידור טוענים

ט שפ מי ה ת־ ^ לב
 חקירת■ תיק את העכירה המישטרה

 המרכז, מחוז לפרקליטות ליינס״ ״איסתא
מראשיה. כמה לדין להעמיד והמליצה

 מנהלים קבוצת על־ידי הוקמה ליינס איסתא
 מעמדם את לבצר כדי איסתא, של ועסקנים

 יתבררו לדין. יועמדו הם אם בחברה. ושליטתם
 לאגודות הקשורות שונות, פרשיות המישפט במהלך

האחרון. בעשור חרות אנשי שלטו שבהן הסטודנטים

■שראלים
ס אי צ ה מ״ סי לרו

 דמוי• מזון ייצור שד עולמי ישראלי פאטנט
 צימחיים, חלבונים על המבוסס כשר,

 הגוש לארצות ישווק לכשר, כתחליף
לברית־המועצות. ובעיקר הקומוניסטי,

 פרנקנסל מישפחת שבבעלות הישראלית החברה
 בעלי־הון עם בשותפות בארצות־הברית. מיפעל תקים

 את למיזרח־אירופה לשווק כדי דרום־אמריקאים,
מישראל. ולא משם, הטכנולוגיות

ח ל1ע ת1מ

ע אלי ב ג
 מחזה כותב הורביץ דני המחזאי

 שתבע גבע, אלי (מיל׳) אל׳׳ס על
 בביירות, חטיבתו על מפיקוד לשחררו
 על להסתער פקודה יקבל פן מחשש
העיר• מערב

 נכתב במולדת,״ ״שיעור המחזה,
 עצמו, גבע עם מלא פעולה בשיתוף

 וחברים גבע יוסף <מיל׳) האלוף אביו
המפורסם. ״ט הסח שד

 אופציה רכש ככר חיפה״ .,תיאטרון
המחזה. להעלאת

ת ועידת בימי חרו
 על תנועת־החרות ותיקי עם שוחח ראש־הממשלה

 לדחות בגין מנחם יחליט זאת בכל אם הקרוב. יוני בחודש ועידת־התנועה שבעריכת החשיבות
 פעילים שד פנייה צפוייה הכינוס, מועד את

 ולבית־המישפם התנועה של דכתי־הדין
הקיץ. הוועידה את לקיים בתביעה המחוזי,

ד1 חומר מגן ג
 פעילותו על חומר אוספים מגן דויד חדות ח״כ יריבי

 בקנה לדעתם עולה שאינה הפוליטית־מוניציפאלית,
 דמוקרטי. מישטר עם אחד

 קרית* עיריית כראש למעשיו היא הכוונה
 האזרחי המיסשד בפעולות ומעורבותו גת,

המערבית. בגדה

ל ? רפו ־ו עו מ ל
 רפאל היוצא שהרמטכ״ד דגירסה בניגוד

 גורסים לליכוד, יצטרף איתן (״רפול״)
 לניצי יתקרב שהוא אותו, המכירים אנשים,
המערך.

 לייחוס, שלא טוענים תל־עדשים במושב חברים
 של הימני לפלג בהשקפת־עולמו מקורב שרפול

בבית. כמו מרגיש הוא וששם מיפלגת־העבודה,

ת לו ח תנ ם ה  המפוני
שה נטו

 סיני, אלי הקיצוניים, מפוני״מית התנחלות
 רק אז וגם כסופי־השבוע, רק מאוכלסת

 במשך המתנחלים. מישפחות 1צ על־ידי
 שכרצועת* המיבנים על שומרים השבוע

צה״ל. של מילואים חיילי עזה,

עמד נוסף מו
השני לערוץ

 בעלי־ סביכו מרכז פלד חיים הפירסומאי
 מעוניין והוא ומארצות־הברית, מישראל הץ

 השני הערוץ להפעלת הזיכיון את לקבל
הטלוויזיה. של
 אמריקאית, שחברת־ענק והודיע לממשלה פנה פלד

 תהיה ושהיא מאחוריו, עומדת בתיקשורת, המתמחה
כולו. הערוץ הפעלת את עצמה על לקחת מסוגלת

□!□בים

ח די ע ס מי ל
 חדש הסדר יופעל ימים כסה כתוך

 בארץ. ובתי־קפה מיסעדות דירוג של
 סישרד־הוניי• שמינה ציבורית ועדה
לדי מחמירים קריטריונים קבעה רות
 נקבע ועתה ארבעה, עד מכוכב רוג,

מיסעדה. לכל הדירוג
 סמל יפורסם המיכצע כעיקכות

 הסמלים כל של תוקפם ויפוג חדש,
 ובתי מיסעדות קירות על שסתנוססים

הארץ. ברחבי קפה

סגן א ה ב ■היה ל צי נ
 אברהם, נתן שירות*המדינה, נציב סגן
פרישת אחרי הנציב, לתפקיד ימונה לא

 אכסטר. אליעזר הנוכחי, הנציב
 שר־ לקבוצת המקורב במילואים, סגן־אלוף אברהם,
 — שתלו הציפיות את מילא לא ארידור, יורם האוצר

עובדי־המדינה. בשירות מיפלגה אנשי קידום — בו

ה ל בנ ה ש ל או ־ ג
ת רו ח ל

 גאולה ח״כ־התחייה שד בנה הנגבי, צחי
 מתינותה, בגדל מהתנועה שפרש כהן,

 עימו הביא הוא לתנועת־החרות. הצטרף
מהתחייה. שפרשו נוספים אנשים

ה ד לו  סתמ״בוה י
ת ^ א ^ ר מ א

 המקורבים ימניים, אישים של ועד
 ועד יוזמים בממשלה, בכיר לשר

 במגע באד הם בארץ. הילודה לעידוד
 כארצזת־הברית, יהודיות קהילות עם

 במישפ• מיוחדת בדרך יתמכו ואלה
בישראל. מרובות־ילדים חות

יהו מישפחה שכל היא התוכנית
 בארץ, מישפתה תאמץ לים מעבר דית

 לחודש דולר 40 שד סך לה ותעביר
מתוו־ ללא והלאה, שלישי ילד כל על

מון - נקדי
ת ■ועץ ר שו ק תי

 אחרונות״, ״ידיעות של הבכיר העיתונאי
 לענייני יועץ ישמש נקדימון, שלמה

גדולות• כלכליות לחברות תיקשורת
 כאשר שקיבל כפי שנת־חופשה, מעיתונו קיבל הוא

ראש־הסמשלוד.־' של תיקשורת לענייני כיועץ מונה

ה שנ ^ ר ק ר-  ה
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 מחפשים בארץ הארי־קרישנה כת נציגי
 שיטפלו יחסי־ציבור, ואיש סישרד־פירסום

לקבוצתם. חדשה תדמית בבניית
 לארגן כדי מחו״ל, הכת של בכיר נציג בא לארץ

 קבלת דרכי פעילותה, מבחינת מחדש התנועה את
 הציבור. בעיני ותדמיתה חדשים חברים

 רבים. מישרדים מצד להיענות זכו לא הכת חברי
פנו. הם שאליהם

ם ■■ן ש ל־ טו ע א ל פ
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 בקרוב לשווק יתחיל פלאטו־שרון שמואל
שמו. את הנושא יין
 מיובאים דומים ביינות שיתחרה כשר, תוסס יין זהו

כשרים. שאינם

כ ב ת1תו ש ח מ
ס חו ה ד בדוגי אינ ה

 מס־הכנסה, נציב סגן לשעבר מועלם, סאלים
 ״שירותי של הכספים מנהל נעמן, ואוריאל
 תוכנה פיתחו לישראל״, מיסחרי אשראי

 ההשלכות את לבדוק המאפשרת בעיברית,
 האינפלציוני המיסוי חוק של הפיננסיות

החברה. נתוני על
 מישרדי של והולכת גדלה בהתעניינות זוכה התוכנה

 שעות־עבודה אלפי חוסך בה והשימוש רואי-חשבון,
החוק. שמצריך בחישובים ידנית

א ס ל כינו ל ל ע פו ד ה
 אישרה לא עדיין לא־ברורות מסיבות

 השתתפותה את הישראלית המישלחת
במאי. כאחד שיפתח הפועל, בכינוס
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