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 את יפצה פרס
״סי־בי־אס״

 על ראשי״סי־בי-אם״ של זעמם את לשכך כדי
 הוחלט בלבנון, מאנשיהם שניים הרינת

 הרשת את לפצות ראש־הממשלה בלישכת
 למידע בגישה עדיפות מתו — מיוחד ביחם

בלעדיים. ראיונות והענקת

 באהדת לזבות מבקשים האווירית״ ב״תעשייה
 אינו הרחוב הבכירים, לדעת הישראלי. הרחוב
בפרוייקט. תומך

ברמב״ם לאחד
 אנטואן שעבר בשבוע ביקר בהסתר כמעט
 בשלומם ודרש בבית־החולים״רמב״ם״, לאחד

 שלו, האירופיים משכירי־החרב שניים של
בחיפה. והמאושפזים בדרום־לבנון שנפצעו

הבריליום נגד השבדים
 ״התעשיה של תמ׳־מ מיפעל עובדי קבוצת

 במישרד־ שדולה מפעילים ביהוד האווירית״
 בית־ של הפעלתו את למנוע בדי הבריאות,

 בלב הרעיל, הבריליום חומר לעיבוד מלאכה
המיפעל.

 תושבי כל את יסכן הרעיל שהחומר טוענים העובדים
שנתיים. לפני הזה העולם לראשונה שגילה כפי גוש־ז־ן,

לוחץ גיבלי

בעיר־הזוגוח מחמת
 מתכוונים בתל־אביב עסקים בעלי כמה

קיוס להפעלת רישיונות מהעיריה לבקש
 הידוע באיזור תל־ברוך, בחוף! ניידים קים

 מאות הומה המקום הזונות״. כ.,עיר
ל למכור היא והכוונה ערב, בכל אנשים

 סיגריות וללקוחותיהן שם העובדות נשים
 נייד דוכן פועל כבר במקום חם. מזון ומיני

גלידה. למימכר

מציגים מגייס יץ צ
 להט, שלמה(״צ׳יץ׳״) תל־אביב, עיריית ראש

 לתערוכת מציגים לגייס בדי לישכתו את הפעיל
ומעונו״. ״אדם
 בו משתתפות אינן ביריד, בעבר שהשתתפו רבות, חברות

 מרכז־ של העיקרי ההכנסה סעיף הוא היריד עוד.
הירידים.

 ערבי מקומון
בירושלים

ביחד ודולצין מודעי
 אריה של קבוצתו על מכבש יפעיל מודעי יצחק

 וחרות, הליברלים בין האיחוד ממתנגדי דולצין,
 איטי, למיזוג שר-האוצר בהצעת שיתמוך כדי

 הצעת לתבוסת יביא משותפים, ובכוחות
 שריר. ואברהם ניסים משה השרים

 מודעי של הצעתו ואילו מייד, לאיחוד קוראת זו הצעה
שנים. חמש תוך בשלבים, איחוד על מדברת

ארנס מאחורי מילוא
 נפשות עושה כבר מילוא, רוני שר־החוץ, סגן

 שמיר. יצחק של כיורשו ארנם משה להמלכת
 שהשר מתבטא מילוא את ששמעו הטוענים יש

לארנם. שייך והעתיד ״גמר״, שלו

בנסיגה שרון מחנה
 מגמה מסתמנת חרות של האירגון באגף

 בסניפי הפנימיות הבחירות סיכום מדהימה:
 של בכוחו ממש של ירידה על יצביע התנועה

שרון. אריאל השר

חידו חידת
 חידו, אברהם אלוף־מישנה של בני־מישפחתו

 השערה מעלים בלבנון, חודש לפני שנהרג
 שאיתם צד״ל, חיילי על-ידי בטעות נורה שהוא

 על זאת מבססים הם יום־יומי. בקשר היה הוא
שערכו. עצמאי תחקיר

 על אפשרית דרך בכל לוחץ גיבלי בנימין
 יו״ר תפקיד את במהרה לקבל כדי שר-האנרגיה,

חברת־החשמל. של מועצת־המנהלים של פעיל
 סיכומי פירסום לפני עוד התפקיד את לקבל מבקש גיבלי

 שאינן ,1984 לשנת — מזון כור — קבוצתו פעילות
רווחים. על מצביעות

הורוביץ? במקום רה צ
 הוא כיום ביותר המבוקשים הכלכליים האישים אחד

צור. צבי(״צ׳רה״) לשעבר, הרמטכ״ל
 קבוצת של לשדולה למטרה הפך באחרונה

 כנשיא בהצבתו המעוניינים תעשיינים,
 אלי של במקומו התאחדות-התעשיינים,

מהסם. צ׳רה לפרוש. העומד הורוביץ,

בבחי־הכנסת קיסר
הת קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל

 לפני עוד שלו במסע־הבחירות חיל
 עורך הוא באחרונה הרישמית. הפתיחה

 מפזר בבתי-הכנסת, אינטנסיביים סיורים
 הנחשבים ולגבאים, למתפללים הבטחות

הדתי. העובד של טיבעי מחוז־בחירה

פסה־גאון קרב
 מתנהל השטח, פני מעל גם אך הקלעים, מאחורי

 סביב גאון ובני פסה נחום בין סמכויות מאבק
להסתדרות. הבחירות מערכת

 שישראל נראה אר ועמדותיו, מעמדו על להגן מנסה פסה
 תדמית ליצור מבקש שהוא משום בגאון, יתמוך קיסר

ההסתדרות. לעסקני חדשה

לגולן מחוץ שרון

 של שמו הוא מראות) ..מראיא״(בעברית:
 להופיע שהתחיל הראשון, הערבי המקומון
המיזרחית. בירושלים השבוע

 האוניברסיטה בוגר הוא באדר, נאום מראיא, של עורכו
העברית.

נוספת לקדנציה קיסטר
 לתקופת־ מינה טוניק, יצחק מבקר־המדינה,

 היתרים למתן הוועדה חברי את נוספת כהונה
שרים״. וסגני שרים של עניינים ״ניגוד לעניין

 בדימוס, העליון השופט קיסטר, יצחק הוא הוועדה יו״ר
 כללי. בנק של לשעבר המנכ״ל שוהם, דויד הם וחבריו

עורך־דין. לוי, ואבשלום

כסף רוצה ״בר־אילן״
 עם משא־ומתן מנהלת ״בר־אילן״ אוניברסיטת

 לתקציב־הפיתוח תוספת על מישרד־החינוך,
 שלא כדי בסודיות, נערכים הדיונים שלה.

האוצר. את להרגיז

אתיופית שביתה
 ב- במרכז־הקליטה מאתיופיה העולים
 שביתת• שעבר בשבוע קיימו כפר־סבא

 באולפן ללמוד יצאו לא יומיים, של רעב
 400 לבית-הספר. ילדיהם את שלחו ולא

מע שאין על המזון, טיב על מחו העולים
 הביטוח כספי את במועד להם בירים

 בנייר־טואלט בסבון, מחסור על הלאומי,
ובחומרי-ניקוי.
 רק בסוכנות זבו כה שעד דרישותיהם,

ה ביומה מייד נענו במשיכות-כתפיים.
השביתה. של שני

 האווירית״ ״התעשיה
במבוך

 צה״ל מקצונת חלק בקרב הסתייגויות על הרבות ההדלפות
 האווירית, בתעשיה המבוכה את הגבירו הלביא מן

 כניסתו לקראת אי־הבהירות נוכח כמה פי שגדלה
הבא. בחודש פעיל כיו״ר עיברי דויד האלוף של המתוכננת

 לננזרת מפאריס
אמנון
 בשגרירות• קונסול סגן עמישר, יהושע

 להיות כדי ארצה ישוב בצרפת, ישראל
 הוא עמישר מישרד־־התיקשורת. דובר
 רובינשטיין. אמנון ממקורבי שינוי, איש

 של כהונתו באחרונה. התפנתה המישרה
הוארכה. לא אושר* רמי הדובר,

 של לישבתו שיפוץ הושלם באחרונה
 השר של שכר ללא היועץ חלבי, פייסל

איש־שינוי. הוא גם דרוזים, לענייני

 ועד עם פגישת־עבודה במפתיע ביטל שרון אריאל השר
 בגולן פעמים. כמה מועדה את שדחה אחרי ישובי־הגולן,

רב. בזעם לביטול מתייחסים

הערבי בכפר ,כור״
 ולחברת בענה מכפר בולוס לאחים משותפת חברת־בניה

 של פרוייקט בבניית החלה כור של ההסתדרותית יובל־גד
בנצרת. דיור יחידות 40

 כור בין משותף במיפעל טחינה בייצור הוחל אל־פחם באום
אל־רושדי. ועארף מזון

תודח דפידנת
 כדורי בית־הספר של ובוועד־המהל במישרד־החינוך

 לפידות, רחל את מתפקידה להדיח החלטה מתגבשת
 היא שבהם כספיים אי־סדרים רקע על בית־הספר, מנהלת

מעורבת.
 בתנועת־ קשרים להפעיל ניסתה לפידות

 המועצה ראש מתייצבים נגדה אך העבודה,
 של ואחותו גולדמן, מיכה כפר־תבור, המקומית

בהרחקתה. התומכים רבץ, יצחק

מלבנון הברחות
 לישראל ההברחות נמשכות בגבול־הצפון, המתיחות למרות

 במחירי־הזדמנות למצוא ניתן הארץ בצפון ימימה. כמימים
 באחרונה שהוברחו מוצרי־אלקטרוניקה, של גדולות כמויות
מלבנון.

כסידרן. נמשכות הסמים הברחות גם

בשר ללא צה״ד
 ללא יום הונהג בצה״ל הקיצוצים במיסגרת

 בחדרי-האוכל האוכלים מקבלים שבו בשר,
 ערך־תזונתי בעלי שונים תחליפי־מזון הצבאיים

לבשר. זהה

לעיתונות רול״ ״סירטי
 ולמו׳׳לות. לתיקשורת חברת־בת הקימה רול סירטי חברת

 ועתה המועדון, של פנימית חוברת בהוצאת החלה מזמן לא
 חינם שיופץ בדרך, לנהגים חדש ירחון מוציאה היא

בתחנות־דלק.




