
ייוגווןיף
בבגץ נקמה

 את בכנסת נשא פרס, שימעון העבודה, מיפלגת יו״ר
 המפורשת בקשתה על־פי ארליך שימחה על נאום־ההספד

ארליך. צילה האלמנה, של
 ביקשה שהאלמנה סבורים הליברלית במיפלגה

 מהתנהגותו מורת־רוחה את זאת בדרך להביע
 העניק שלא בגין, מנחם ראש־הממשלה, של

 מתפקיד להתפטר נאלץ כשהוא לאדליך, גיבוי
שר־האוצר.

 שר־ על־ידי הממשלה בשם שנישא נאום־ההספד
ארליך. צילה עם תואם לא נסים, משה המישפטים,

א ל ץ- ב נבון נגד ר
 יצחק אל נשלחו בן־אהרון ויצחק גלילי ישראל

 הבטחה ממנו וקיבלו התקי׳ם, בשם רבין,
 היחידי המועמד נבון יצחק יהיה שאם מפורשת,

 יתייצב לא המעיד, מטעם לראשות־הממשלה
נגדו. רבין

רברנס הופשת
 על חתם ברנם, עמום שנחון, האסיר

 ההופעה בערבי־ראיונות. חוזה־הופעות
נערכה. כבר הראשונה

 שיסביר מישפטן, יופיע ברנם עם יחד
מישפטית. מבחינה הפרשה את

 על שמועות
בחברון פרובוקציה

 בחברון, המשרתים אנשי־־המילואים, בקרב
 את המייחסות שמועות באחרונה רווחות

 מבין לפרובוקטורים בחברון ביהודים הפיגועים
הקיצוניות. היהודיות הקבוצות

 לא אלה בפיגועים לשמועות: כנראה, שגרמו, הסיבות אחת
 להרחבת לתביעה, עילה שימשו הם אולם איש, נפגע

 לערבים. העונשים ולהחמרת ההתנחלות תחומי
 מיטען־חבלה, המיקרים באחד התגלה כאשר השמועה, לפי
 לחיילים שהיתה לפני עימם, אותו ולקחו מתנחלים באו

המיטען. לפירוק לחבלנים, לקרוא השהות

 בחרות זעם
ארנס ער

 שר״הביטחון, על הזעם גובר חרות של עסקני־השורה בין
ארנס. משה

 בכירים לתפקידים ממנה אינו ארנס הסיבה:
תנועתו. אנשי את במישרד־הביטחון

 מזעזע מידע
פארערי ברא ער

 אל־פארעה בכלא כשומר ששירת חייל־מילואים,
 שם. המתרחש על מזעזע מידע מסר שכם, ליד

על מדובר
 ששהו נוספים, אנשים על־ידי חוזקו דבריו

תקופה. באותה במקום
 בצהרון.ידיעות שפורסם כוזב, דרה לחלוטין סותר המידע

בבית־הכלא. הנעשה על האחרון השני ביום אחרונות״

רגרופר מתחרה יתכן
במרכז יתייצב גרופר פסח סגן־השר שמול הנמנע מן זה אין

נגדו מודעי סיעת
 מודעי, יצחק קבוצת על שנמנו הליברלים, ח״כי ארבעת

 מנהיגות על להתמודד כדי להפקירם עלול שהוא חוששים
המיפלגה.

סיעתם. הרכב על לשמור ימשיכו שהם יתכן

 גולדשטיין
סגן־שר יהיה רא

 שח״ב הוסכם כאילו שפורסם, למידע בניגוד
 שר־הביטחון, כסגן ימונה גולדשטיין פינחס

 כדבר יהיה ולא היה שלא השר מקורבי הבהירו
הזה.

 העבודה אחדות
חוזרת

 העמדות כי חוששים העובדים״ ״חברת בצמרת
 אנשי בידי יפלו ההסתדרותי במשק הבכירות

 רוזוליו שדני אחרי לשעבר, אחדות־העבודה
החברה. מזכיר לתפקיד נבחר

 המישלחת חברי ארבעת מתוך ששניים כך על מצביעים
 אחדות־העבודה אנשי הם לרומניה העובדים חברת של

לשעבר.

 השיב שבעה
לכהן בשרידה

 השיב אל־שכעה, בסאם שכם, של המודח ראש־העירייה
 ממנו שביקשה כהן, רן של הפלג מטעם מישלחת ריקם

 ערבים. לגייס שלה נסיון לברך, לפחות או לתמוך,
 טיב מה משלו בדרכים בירר ששבעה אחרי
הבקשה. את דחה כהן, של הפלג

יץ׳ צ את פייס לץ
 את להציג מוכן הוא כי שהודיע לין, אוריאל

 תל־אביב עיריית ראש לתפקיד מועמדותו
 להט. לשלמה מסיבת־פיום ערך הליכוד, מטעם

 מוכן היה וכי כהלכה, שלא הובנו דבריו כי הבהיר לין
התפקיד. על צ׳יצ׳ ויתר אילו רק מועמדותו את להציג

מתחרים ללא שיטרית
 שיטרית מאיר חרות, ח״כ ביבנה, המקומית המועצה ראש
 שלא נראה — הסיבה בחירות. ללא נוספת קאדנציה יכהן

 והבחירות התפקיד, על אחרים מתמודדים מולו יוצבו
יבוטלו. בעיירה המוניציפליות

 ברצח החשודים
שוחררו הנערזת

 את שביצעו בחשד שנעצרו השלושה,
 שנה, 17 לפני בשרץ הנערות רצח

 מהכפר ערבים הם השלושה שוחררו.
נסגר. נגדם התיק עילוט.

חובותיו שילם בן־גל
 יעקב הברוקר רצח בתיכנון החשוד בן־גל, גיל

 לשילטונות באחרונה שילם אלטרוביץ,
 ניהול על חובותיו, כל את מם־ההכנסה

 את ״מוריץ הברוקרים בחברת תיקי־השקעות
טוכלר״.

 מנהלים לפרשה, בעקיפין הקשורים נוספים, גורמים
למס־ההכנסה. כופר תשלום על משא־ומתן

״רנר תמורת ביטוח
 בארץ הגדולות העיריות באחת כודדאדם מנהל
״18 מכונית.דנו מצוייניס, בתנאים קיבל,

הדיירים
בשותפים רוצים לא

 עתה משלמים על״ ״אל של הזמניים הדיילים רוב
 בחדר לבדם לישון כדי מכיסם, ללילה דולר 15

 בחוץ־לארץ. בבית־מלון
 בחדר. שניים יישנו הזמניים שהדיילים החליטה החברה
 בתנאי — לחדר בשותפיהם לבחור הזכות להם ניתנה
 גרם הדבר אשה. עם ואשה גבר, עם אחד בחדר יהיה שגבר

בחברה. רבות להלצות
 להישאר כדי תוספת, משלמים והדיילות הדיילים רוב

פרטיותם. על ולשמור לבדם

המיזרחי״ ל״בנק קשיים
 ינואר מאז בבורסה, השערים ירידות בעיקבות

 מכפי יותר המאוחד׳ המיזרחי ״בנק נפגע השנה,
אחרים. בנקים שנפגעו

 מאוד, גבוהים בסכומים זה בנק של מניות מכר הציבור
 כדי כבדות, להתחייבויות נכנס המזרחי ובנק יחסית,
חדות. ירידות־שערים בלי מניותיו את לקלוט שיוכל

 נפרדת מחלקה
למתפללים

 הנערכים בכתב, השיגרתיים המשאלים
 דעת את לבדוק כדי על אל במטוסי

 והולכים גוברים מתחים מגלים הנוסעים,
וחילוניים. דתיים נוסעים בץ

 כי השאר, בין מתלוננים, החילוניים
 ארוחותיהם(הארוזות את מקבלים הדתיים

 הנאלצים החילוניים, לפני בקוססות)
 ואילו האוכלים. הדתיים בשכניהם להסתכל
 מקום במטוסים שאין מתלוננים הדתיים

להם. מפריעים ושהחילוניים להתפלל,
 לסדר שהציע מי היה החברה בצמרת

 כמו למתפללים, נפרדת מחלקה במטוסים
למעשנים. המחלקה

יושבה
בבנק המחלוקת

 המנהלים מן שניים בין שנתגלעה ביותר, קשה מחלוקת
 מה. זמן לפני יושבה הפועלים בבנק ביותר הבכירים
 אנשים שלושה בת ועדה למנות הוחלט תחילה
 יישבו הם אך השניים׳ בין שתברור לבנק, מחוץ

 שהתחילה לפני עוד ביניהם, המחלוקת את
לפעול. הוועדה

״פחות
מיליון״ מחמישה

 השובתים הרופאים למען שעבד מישרד־הפירסום, בעלי
 נפלה הכנסתם כי טוענים השביתה, של האחרון בשלב
 ).2391 הזה שקלים(העולם מיליוני מחמישה בהרבה

 כהן, ורוני טמיר דוד וימר, ראובן הם המישרד בעלי
 ועודד יעקבי חרמן הוותיקים, שני במישרד ופעילים

באומן.

 מישרד־הביטחון
רכב שוכר

 הביטחון מישרד* מרבה תקציביים, קשיים בגלל
 רכב לקנות תחת להשכרה, בחברות רכב לשכור

מערכת-הביטחון. לעובדי חדש

מישרד עובר שחל
 מגעים מנהל שחל, משה הכנסת, יושב־ראש סגן
 כדי ליפשיץ סלומון החיפאי עורך־הדץ מישרד עם

אליו. להצטרך
 בן־ישראל־ ממשרד יפרוש הוא פרי, המגעים יניבו אם

שחל.
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