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למיתקפה יוצא הריבה־
 מערבת־ את לחמם מתכוונים הליכוד ראשי

 מעברה פרשיות ולעורר להסתדרות הבחירות
 פניות יכלול זה מאמץ העובדים. חברת של

 שונים, צווי־מניעה לבקשת לבתי־מישפט *
 אגרסיבי. יותר פירסום ובמסע
 הקודם התמיכה אחוז על לשמור זו בדרך מבקשים בליכוד
 שמאיימים כפי — בוחרים להפסיד ולא אחוז) 27 (בערך

הסקרים. עתה

בגיזין צד״ל
 נוצרים תושבים מאמנים החלו צד״ל חיילי
ישראל. גבול ליד בשיטחי־אימוניס מגיזין

 אמורים לבנון דרום לצבא החדשים המגוייסים ״
 דרום־ רצועת בין שיפונה השטח את לאבטח ר

וגיזין. לבנון
שליטתו. שטח את דרום־לבנון צבא הכפיל למעשה,

שסרזת  ה1ה1גב מ
בצד״ל

 יוכפל בצד״ל המשרתים של החודשי שכרם
 יחול השינוי ללוחם. דולר 800 על יועמד והוא 4

 עם לבנון, מדרום צה״ל של יציאתו אחרי
הפינוי. השלמת

מתקפל? אייזנברג
 בנק בין מתקדם ומתן משא שמתנהל לבורסה ההודעה

 הקבוצה של חלקה מכירת על אייזנברג וקבוצת הפועלים 4
 פעילות המשך לגבי ניחושים של גל עורר הספנות, בבנק

בארץ. הקבוצה
 הפינאנפי, ברחוב המושמעת אחת, גידפה

 מהארץ. אייזנברג מתקפל שלמעשה אומרת
 טוענת הקבוצה, ממקורבי שבאה אחרת, גירסה

 הרחבת של גדולה מתוכנית חלק היא שהעיפקה
 בישראל. דווקא השקעות,

הבנק. על להשתלט מעוניין היה שהתק״ם נרמז, בעבר

 של החלטתו שרון: של במחנהו אחר סיכסוך
 למנות הרצליה, עיריית ראש לנדאו, אלי

 השר את תיירותי פיתוח לפרוייקט כאחראי
 נחשבת ציפורי, מרדכי(״מוטק׳ה״) לשעבר

 בשר־התעשיה־ ישירה כהתגרות זאב במצודת
 מבאן למחנהו. השתייך שלנדאו והמיפחר,

לאיחוי. ניתן שאינו קרע ביניהם שחל מניחים

 חברון מישטרת
מדרובלס חוששת

 לתחנת־המישטרה פנו בסוכנות בכירים
 נגד תיק לפתוח מישהו יעז לבל ואיימו בחברון

הציבור. לשלום הפרעה על דרובלם, מתתיהו
 גרם תל־רומיידה, סביב המתיחות בעת שעבר, בשבוע

 תנועה פקקי בסוכנות, להתיישבות המחלקה יו״ר דרובלס,
כניסה". ״אין מתמרורי להתעלם כשהתעקש חברון, במרכז

שמאי לעזרת דן
 לצד לעזור התגייס דן אורי העיתונאי

 והוא בהסתדרות, הליכוד מסע של התיקשורתי
 בחרות שמאי. יעקב למועמד בחינם עצות ייתן

 את נטש ששמאי לכך סימן זה בקשר רואים
שרון. לאריאל ועבר לוי דויד של מחנהו

650
 בלבנון צה״ל הרוגי מיספר

 זה .650ל־ השבוע השני ביום הניע
הלבנון. למלחמת 150ה־ השבוע

פרץ ליסה פרשת
במישטרה

 מישטרתי, בטיפול כיום נמצאים פרץ ליסה פרשת ספיחי
 שהיה סגל, שעיה על־ידי שהוגשה תלונה בעיקבות

 אחר, טברייני נגד בטבריה, מעריב כתב התקופה באותה
 באיזור מיפלגת־העבודה של יועץ־תיקשורת אז חצב, חיים

 התחזות. על חצב נגד תלונה הגיש סגל טבריה.
 אליה טילפן בתשדיר־הבחירות, פרץ של הופעתה אחרי
 בדירה שהיה חרות פעיל הופעתה. על עימה ושוחח חצב
 חצב מדבר. הוא מי עם לדעת וביקש השפופרת את נטל

 של מקומון עבור כתב הוא כן, לפני המלא. בשמו הזדהה
מעריב.
 ככתב, הזדהה חצב אם הוא, החקירה נושא

 עימו ששוחח שהפעיל או כזה, היה שלא בשעה
 הציג וכך ב״מעריב״, כתב הוא חצב כי נזכר

אותו.
 החקירה חודשים, תישעה לפני הוגשה שהתלונה למרות

הסתיימה. וטרם בעצלתיים מתנהלת

לכהנא ראש שומרי
 של לשרותיהם נזקק כהנא מאיר

 עם נמנים שאינם מיקצועיים, שומרי־ראש
 בכיכר־ כשנאם השבוע, השני ביום אנשיו.
 לצד הדוכן על ניצבו ברמת־גן. אורדע
 לבושים שומרי-ראש שני גס אנשיו

בחליפות.

 של בשטרות הכסך את יפלטו המכשירים
שקל. אלפים עשרת

 שקל, אלף 50ל־ העלאה תוכננה ב׳ עיסקת־החבילה ערב
 המותר הנוכחי, המשיכה שסכום ברור עתה נדחתה. היא אף
 לקוחות רוב של הדרישות על עונה אינו ביממה, פעם רק

הבנקים.

שחל נגד אימן
מן אגודת אנשי  מישרד־האנרגיה, הנהלת על זועמים אי

 הם שאין התחייבות על לחתום במישרד מהעוברים שדרשה
 לקצין־ ולדווח מיסטיות כיתות של בפעולות משתתפים

 כמו ובאגודות מדיטציה בקבוצות פעילותם על הביטחון
ואסט. סיינטולוגיה אימן,

 אנשי מאיימים יחסי־ציבור, איש של בעצתו
 לחבריהם, ההתנכלות תפסק לא אם כי ״אימן״

 בשרות בכירים של שמותיהם את יחשפו הם
באגודתם. הקשורים המדינה

דולר 180ב־ בג״ץ
 לבג״ץ, עתירה בהגשת המטפל פרקליט, של שכר־טירחתו

 באחרונה החליט כר שקלים. 166,500מ־ פחות לא יהיה
התעריפים. קביעת על הממונה מישרד־הפנים, מנכ״ל

שערים פותח פרץ
 את באשרות־כניסה מהצורך פטר פרץ, יצחק שר־הפנים,

 וסנט־ שבאפריקה מלאווי של בדרכונים המחזיקים התיירים
הקאריביים. שבאיים קיטס

רישיון ללא פעמון
 הפעמון פאב נגד מישפטית תביעה תגיש תל־אביב עיריית
 השמעת על שניה, בקומה מיסעדה ניהול על העיר, שבצפון
 רישיון. ללא אמנים הופעות ועל מוסיקה

 הפאב בעלי הצליחו בעבר כי העובדה שלמרות נראה,
 תכסיסים באמצעות המקום, סגירת את למנוע הפופולארי
לסוגרו. ברעתה העיריה נחושה הפעם מישפטיים,

נופש לעיסקי יגורי
 יום־הכיפורים, מילחמת של ביותר הבכיר השבוי יגורי, אסף
 לכפרי־נופש. מאורגנים ימי־נופש בשיווק עוסק החל

עצמאי. איש־עסקים הוא לשעבר, ח״כ יגורי,

שרון במחנה שינרים
 של שימיו כך על השמועות מתרבות החרות בתנועת
 שרון כי ספורים, הם שרון אריאל של כעוזרו כץ ישראל
לתפקיד. חדש מועמד כבר לו ושיש להדיחו דרד מחפש

לעצמות הכשר
עתידיות

 חדשה שיטה גילו פרטיים קבלנים
 חוגים עם אפשריים עימותים למניעת
 ניתן מתאים, תשלום תמורת דתיים:
 המאשרת תעודה רבנית מסמכות להשיג

 מעולם שימש לא לבניה המיועד מיגרש כי
 במקום יימצאו אם כך, יהודי. כבית־קברות

 יוכרזו הן כי מראש מובטח עצמות,
עצמות־גויים.

״הכשר״ עבור הציע מתל־אביב קבלן
 דולארים אלפי של סכום בשפלה מיגרש של

קדישא״. ״אתרא לאנשי

בצפוךסיני רובינשט״ן
 והנסיגה מצריים עם הסכם־השלום ביצוע אחרי שנים שלוש
 עברי־ מדריך־טלפון להפיץ בזק חברת ממשיכה מסיני,
 וצפון־סיני.״ עזה שומרון, ״יהודה, של ערבי
 המיספרים את לדעת הרוצים רבים, קופצים עליו באין

 השר של אנשיו מנסים בסיני, המנויים של ההיסטוריים
 975 הזול: בזיל המדריך את למכור רובינשטיין אמנון

בלבד. שקלים

מספח המכס
 השטחים מכונים השבוע, שהוצאו החדשות, המכס בתקנות

 הם כה עד עזה״. וחבל. שומרון ״יהודה בשם הכבושים
״האיזור״. ובקיצור: צה״ל״, שבשליטת כונו״האיזור

המשיכה סכום יוכפל
 האוטומטיים במכשירים המירבי המשיכה סכום

שהל. אלה 60 ויהיה יוכפל, הבנהים של

 שבדי נגד ההסתדרזת
ריצמך ,,מכון

 לוותר נאלצו וייצמן במכון והטכניים המינהליים העובדים
 המקומי הסניף של בלחצו המיקצועיות, תביעותיהם כל על
הפקידים. הסתדרות של
 אולם סיכסוך־עבודה, על להכריז התכוון העובדים ועד

 הדבר כי המעביד, בשם עליו, איימו ההסתדרות עסקני
פיטורין. יגרור

בחירות מילחמת
ב,,הסנה״

 ובהשמצות בגילויים מלווה בחירות מילחמת
 מעוררת ״הסנה״ עובדי ועד חברי על

העובדים״. ב״חברת רבה התעניינות
 הדחת את דורשת שינוי״, ״חברי עצמה, המכנה קבוצה
 הוועד הסתאבות על מידע וחושפת הנוכחי הוועד

ההנהלה. לפני והתכופפותו


