
 החרים ?ר״סק*
פרס בגלל

כמושב קרייסקי ברונו של הבולטת להעדרו זמר!
 הסוציאליסטי האינטרנציונל של האחרון

 לשכת סירב הוא פשוטה: סיכה היתה
 הוא שאותו פרס, שימעון עם אחד כחדר
כמילחמת־הלבנון. עמדתו כגלל מתעב

 (בריאות, אחרים תירוצים זו להעדרות שנמצאו אף
 קרייסקי חבהיר באוסטריה), הקרובות הבחירות

 היה לא הוא מכו כתוצאה האמיתית. הסיבה שזוהי
 בידי סרטאווי עיצאם ידידו נרצח כאשר במקום

 את גם לרצוח הזומם אבו־נידאל, של אירגונו
 שלום למען במאמצים חלקו בשל עצמו, קרייסקי

ישראלי־פלססיני.

474
 כ־ נהרגו יום־־חעצמאות ערב עד

 חיילים. 474 כלבנון סעולות־לחימה
•26ו>7ל־־ הגיע הפצועים מיספר

ברפול רוצה וחפק-ן
 עמום לשעבר והח״כ נחמקין, אריק העבודה, ח״כ

 בעבודה, מחנה־הניצים בראש העומדים הם הדר,
 (״רפול״) רפאל הפורש, הרמטכ׳׳ל לכניסת הפועלים

 למיפלגת־העבודה. איתן,
 ממושכות שיחות איתו ניהלו ואחרים השניים

שבת. מדי ביתו את פוקדים ואף האחרונים, בחודשים

 מבוטחי של כיטוח אפשרויות כדיקת
החדש. כשירות הקיימות הקופות

 סיום רואה אינו הרופאים מבין שאיש מכיוון
בחיוב. להתקבל ההצעות עשויות לשביתה,

*אוירסו מאחזים
 נח״ל מאחזי שמונה עוד יאוזרחו ימים כמה תוך

 ישובים הקמת על ההכרזה על נוסף המערבית, בגדה
חדשים. אזרחיים

 בחק-דס תפנית
הברוקר ע־סק■

 בחקירת חשובה תפנית צפויה קצר זמן בתוך
 סוכן־הבורסה לרצח הקשורות הכלכליות הפרשיות

אלטרוביץ. יעקב
 כתב- הגשת אחרי הופסק לא בחקירה זה חלק

 הוא הברוקר. ברצח החשודים שני נגד האישום
 הארצי, המטה לחקירות־הונאה היחידה בידי הופקד

לחקור. הממשיכה

כלכליות לגדרות לא
 מתכוון האוצר אין לשמועות כניגוד
 מדיניות לכצע או כלכליות גזירות להטיל

 כדי הקרוכים, כחודשים שונה מוניטרית
 המשק. הידרדרות את לעצור

 הבחירות אחרי עד הנוכחי המצב המשך צפוי
 להם מייחס הליכוד השנה. בסוף המקומיות לרשויות
 להעביר מתכוון אינו ושר־האוצר עליונה׳ חשיבות
כלכליות. גזירות רקע על למערך בוחרים

הוגדר לא הקיבוץ הון
 כחוק הקיבוץ של העצמי״ ״ההון מושג

הוגדר. לא עדיין למיסוי־כתנאי־אינפלציה
 מהו בתקנות י?בע ששר־האוצר נאמר החוק על־פי

 אוגוסט,. בחודש נחקק החוק בקיבוץ. עצמי הון
 זה. להון ההגדרה מהי יזשר קבע לא היום ועד

 החשבונאות מערכת על תקשה זו עובדה אחר. עסק כל לגבי ההגדרה נמצאה זאת לעומת
 הקיבוצים את לסבך ועלולה הקיבוצית,

שונות• כהתדיונות בכית־מישפם

פנינה עד סרט
 דוקומנטרי טלוויזיה סרט תפיק פרטית סרטים חברת

60כ־ שאורכו הסרט, את רוזנבלום. פנינה חיי על

 שחקר מהטכניון, עדין משה פרופסור של מדו״ח
 הנהלת הזמנת לפי בבת־גלים ההתמוטטות את

 ■ הקבלן, חסך זה במיקרה גם כי חשד עולה הרכבת,
 פלדה. של ניכרת כמות דרוקר, זכריה

 ועדת־הכנייה כיושב־ראש שימש דרוקר
הלוחם״' ״בית של הציבורית

לרלו״ח יומי עיתון
 איתיחאד״, ״אל כערבית, ״ח רק ביטאון
 להפוך מתכוון כשבוע, פעמיים המופיע

 לצורך יומי. לעיתון הקרובים בשבועות
 מערכי. — משוכלל ציוד־דפוס נרכש כך

כמוכן.
 —. בכתבים חמור ממחסור מודאגים העיתון עורכי

 החדשות בציטוט להסתפק ייאלצו כי ונראה מיומנים,
 ובתירגום הידיעות סוכנויות על־־די להם שיסופקו
הסובייטית. מהעיתונות מאמרים

 - שקל אלך
למורה ש׳
 יקבלו כישראל וגננת מורה כל

 שי, צלחת מאי, כחודש ביום־־המורה,
 ינקו. סרסל של ציור מוטבע שכה
 וסך שקל אלף הוא צלחת כל שווי

 הסתדרות״המו• שתוציא ההוצאה כל
שקל. מילית 1ל־ט מתקרבת רים

 הסתדרות מזכיר הגו הרעיון את
 והמישנה* אברמסץ, אמנון המורים,
 זוהי לטענתם, ולבר. יצחק למנכ״ל,

כ וגננות שמורים הראשונה הפעם
חגם. ליום שי מקבלים ישראל

היועץ על לחוגים
 היועץ לישכת עד מופעלים כבדים דחצים

 בתיקים יטפל שלא כדי לממשלה, המישפטי
ועקרוניים. רגישים ענייני־כנייה על

 בחיפה, בית־הלוחס לפרשת קשורה הפרשיות אחת
 הקבלן בפרשת שנחשף מה על בחומרתה עולה והיא
בתל־אביב. העירוני בבית־המישפם פילץ אריה

בצבא פאר בניית
 - שד הקמתן עד זועמים בכירים קצינים
 כמרכז ״ד בצח מיפקדות שתי לפחות
 של יוקרתיים סטנדרטים לפי הארץ,
רב. כסף שעדו בנייה

בגדה המפדייל עיר
 יוחלט הקמתם שעל החדשים, הישובים כין

 דמפד״ל. הקשורים שניים ישנם השבוע,
 זה נמצאים וברוקין כפר־צור הישובים

 המפד׳׳ל״. ״עיר ככינוי זכו ואף זה, ליד
 שר־־החינוך־והתרבות, של היא להקמתם היוזמה
 האישורים קבלת את מקרוב המלווה המר, זבולון

להקמה. הדרושים
 של רסכרכר הוא הקמתו, על שיוכרז אחר, ישוב

אגודת־ישראל.

 בבדה ו-לה
מ-סט-ח לבת

 וילה באחרונה רכשה בארץ המיסטיות הכתות אחת
 על־שם נקנתה הווילה בגדה. חדש בישוב מפוארת

 המטרה מהי התגלה לא וכך הקבוצה, מחברי אחד
הבית. לרכישת האמיתית

 לקופת־ התארגווח
חל-פ-ס חול-ס

 הרפואית להסתדרות פנו שונים כלכליים גורמים
 את להרחיב שירותי־רפואה להספקת לחברה והציעו

 כתל* כתי־־מלון שני שכירת הן ההצעות התחליפי״. הרפואה .שירות
 דבר, לכל לכתי־חולים והפיכתם אביב,

 רפואי ציוד של שכר־מכר כשיטת השכרה
אחרות, ולמחלקות ניתוח לחדרי משוכלל

 פנינה את יתאר והוא פרס׳ רותי תביים דקות,
 הופעתה ועד לא־מוכרת צעייה היותה מתקופת
הקדם־ארוו־זיון. בתחרות

יפנה אלהרר
לביתי״המישפט

 שוקל אלהרר, דודו הזמר־מפיק,
 כדי לכית-המישפט, חדשנית פניה

 בו הפוגעים קטעים לביטול להביא
 לרצוח כניסיון הנאשמת כפסק״הדין

מרקוכיץ• אסתר אותו,
 עדרך־ כאמצעות שתוגש כפנייה,

 שפסק* יטען הוא טוניק, יהודה דינו,
 לו שניתנה מכלי אותו השמיץ הדין

להתגונן. אפשרות
 המישפטי ליועץ בכר פנה אלהרר
 נראה בך. על דעתו שיתן לממשלה,

בכך. יסתפק לא שהוא

דד-ן - השגו־-ר אח-
 שהיה מי רוזנהאופט, סקי הד״ר

 בחיפה, הלוחם״ ״בית של הקונסטרוקטור
 הוא זו, כפרשה כמעשי־מירמה ושנאשם

 המיכנה גג של הקונסטרוקטור גם
 כת־ הרככת בתחנת כאחרונה שהתמוטט

 של אחיו הוא רוזנהאופט בחיפה. גלים
 חד״ר כארצות־הכרית, ישראל שגריר
רוזן. מאיר

 הלוחם, בית בפרשת נגדו שהוגש כתב־האישום לפי
 עשרות לחסוך הפלדה לקבלני בשעתו סייע הוא

 לקבלנים שולם הכסף שכל אחרי פלדה, של טונות
מראש.

לעצמאיים טלקסים
 לארץ מייבאת ״כור־סחר״ של חכרת־כת

 קטנים, אלקטרוניים מכשירי־טלקס
 של למישרדים כמיוחד המתאימים

זעירים. עצמאיים
 והזמינו עצמאיים 400מ־ יותר כבר פנו עתה עד
המכשיר. את

 לשטיחים חיקויים
פרסיים

 מייבאת כישראל שטיחים חנויות של רשת
 הם פרסיים. לשטיחים חיקויים לארץ

 למקור. להפליא ודומים באירופה מיוצרים
םקורי. פרסי משטיח אחוזים בעשרות זול מחירם

 טס ״אל־על״
2 שעות 0

 טנריף, לאי מניו־יורק הגיע על אל־ של ג׳מבו מטוס
 שעות. 10 של טיסה אחרי אפריקה, חופי מול

 בנמל־התעופה שעות ארבע המתין המטוס צוות
 היסתור־נופש־ חברת נוסעי 370 שעלו עד הספרדי׳

 משש יותר שנמשכה בטיסה עימם והמריא פלוס,
 להתחלף. מבלי ללוד, עד נוספות שעות
 פעל זה מטוס שצוות אישר אל־על חברת דובר

 המכסימום במקום רצופות, שעות 20 ובקרקע באוויר
 הדובר תקנות־הבטיחות. לפי המותר שעות 16 של
 ׳ שאחדים כך מוגבר, היה המטוס צוות כי טען

חבריהם. את החליפו ואחר־כך בטיסה, ישגו מהטייסים
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