
פרס על רוגז -
 את שדחה פרם, שימעון על רוגזים האמריקאים

 לכוררות ישראלית הסכמה כעניין ההכרעה
בטאבה.

 שפרס ראש־הממשלה ללישכת מזכירים האמריקאים ן
 מאז שבוע. תוך הדיון את לסיים לא־רב זמן לפני התחייב

 לשוב כדי מתפנה ואינו הכלכלית, בתוכנית טרוד הוא
לטאבה.

ש״ס אחרי המפד״ל -
 חיזורי על שוב מדברים הדתיות במיפלגות

 באגודת־ לפגוע במטרה ש׳׳ם, אחרי המפד״ל
אבו־חצירא. אהרון את סופית ולחסל ישראל

 יוסף הד״ר של האחרון הפרוייקט זה יהיה זו, גירסה על־פי
 יפרוש הוא יפה, יעלה המיבצע אם ואחר־כך, בורג,

מהפוליטיקה.

 הזה״ .השלם
מישטרתי במישפט

 השבוע שני ביום שנגזר לפני קלה שעה
 אלי ובראשם השוטרים, חמשת של דינם
שהור מפכ״ל־המישטרה, של חתנו ארזי,
 השוטרים ביקשו אזרח, נגד באלימות שעו

 משום עצמם, את יפסלו השופטים כי
 גזר־הדין מתן ומועד ההרשעה על שהמידע

 בגיליון ופורסמו הזה״, ל״העולם הודלפו
במדור.תשקיף״. האחרון

 אך־ עצמם׳ את לפסול סירבו השופטים
יימצא. שהמדליף כדי לפעול הבטיחו

 רעבים חיילים
העימות בקו י

 השבוע קיבל הכנסת של והביטחון ועדת־החוץ מחברי אחד
 של הירודה התזונה רמת על מחיילי־מילואים, מפורט דוח

החמים. מקווי־העימות באחד חיילי־צה״ל
 חיילים בוועדה, שיועלה הפירוט, פי על

 אחראיים ביטחוניים בתפקידים הנמצאים
 רעבים, הם בשעות־הפעילות בי מתלוננים

 המוגש מזה יותר אף דל, הוא שהתפריט משום
צבאיים. בבתי־כלא

!1מדע מסביר רבין
 בשבועיים עסק רבין יצחק שר־הביטחון

 התוכנית בעניין עמדתו בהסברת האחרונים
מחנהו. אנשי לכל הכלכלית

•  שאלת בגלל הממשלה, בישיבת מההצבעה נמנע רבין י
 הסעיפים לשאר כי טוען הוא בתקציב־הביטחון. הקיצוץ

בתוכנית. לתמוך לאנשיו וקרא לב, בכל מסכים הוא ^

קרחי פורש ע1ר
 עקשניות שמועות רווחות הארצי במטה

 אינו אגף־חקירות, ראש קרתי, יחזקאל שניצב
 כל כי שהתברר אחרי אלא במיקרה, פורש

 חומר הדלפת סביב אליו מופנים החיצים
פלילי. לכתב מסויים

 פרישתו רישמי ובאופן זה, בעניין נחקר לא מעולם קרתי
ההדלפה. חקירת בתוצאות קשורה איננה

מהגדה בורחים
 באורחים באחרונה עמוסה המיזרחי בגבול גדר־המערכת
 באישון־ לעבור המבקשים — פלסטינים — בלתי־קרואים

עבר־הירדן. אל הגדה מן הגבול את לילה

לגרמניה תמוה מינוי
 סביב והפעם — הארצי במטה חדשה פרשה
 במחלקת■ מישטרת־ישראל נציג של מינויו

בגרמניה. המישטרה של המודיעין
 אחרי לשירות, שהוחזר בגימלאות בקצין־מישטרה המדובר
 לפני רוזוליו, שאול קודם, מפכ״ל על־ידי לפרוש שאולץ

 טיב על חקירה בעיקבות היתה הפרישה שנים. עשר
 בגרמניה. יהודיים ועבריינים הקצין בין היחסים

 הגרמנית בשפה שליטתו בגלל הנוכחי לתפקיד מונה הוא
מישטרת־גרמניה. את והכרתו

פוטרה המדריכה
 הישראלית החברה — בחיל־ן בכירה עובדת פוטרה
 אשר — בבורסה נסחרות שמניותיה נתונים, לעיבוד
 החברה, מנכ״ל בעבר שהיה מניות, לבעל בהדלפה נחשדה

 אחרי באו הפיטורין חיל״ן. של פרטית הנפקה על
 אם לבחון כדי בגלאי־שקר, להיבדק התנגדה שהעובדת

המדליפה. היתה היא
 לבתו הנשוי זוכוביצקי, יונתן הוא בחברה חדש בעל־עניין

 ממוקדי־ההון הורחק אך אייזנברג, שאול המיליארדר של
המישפחתיים.

 - טראויל
פקע הקידוח רישיזן

 החברה היא בבורסה, נסחרות שמניותיה טראויל, חברת
 ועדת־הכלכלה של בישיבה שעבר בשבוע הוזכר ששמה

 אך פקע שלה שרישיון־הקידוח כחברה הכנסת, של
 בבורסה. להיסחר ממשיכות מניותיה

 נפט בחברת החזקה יחידות טראויל רכשה מכבר לא
אמריקה. נורת׳ אחרת,

 שלמיים1יר תובעים
פורשים

 במישטרת־ירושלים בכירים תובעים שישה
 מורת־רוח בגלל מדיהם, את בקרוב יפשטו
החדש. מהפיקוד ואכזבה במישטרה ירוד ומורל

 הלורדים״ .בית
במישטרה

תת בדרגות צעירים קצינים  במישטרה בכי
 של קיומו בשל התקדמותם נבלמה כי טוענים,

במישטרה.בית־הלורדים״. שמכונה מה
 כבר שהגיעו ניצב, בדרגת קצינים לחמישה היא הכוונה

 פרשו. לא ועדיין אליו, המתקרבים או הפרישה לגיל מזמן
יותר. צעירים של קידומם המונעים תפקידים תופסים הם

 הצהרות־הון
עיתונאים של

 לאחרונה תעלתה מרחיקת־לכת הצעה
 אגודת-העיתונאים: של בוועדת־האתיקה

ומצ האגודה חברי — עיתונאים לחייב
 הצהרת־הון, טופס למלא—חדשים טרפים

 של עיסוקיהם בל על זו בדרך־ לפקח בדי
עבודתם. במהלד והכנסותיהם העיתונאים

 מעטים רק כי תיכשל, שההצעה נראה
בה. יתמבו

 מיבנים שם לבנות החברה רשאית שהוצא, הרישיון על־פי
בלבד. אחת קומה בני ניידים טרומיים

כך במישרד סיסמות
 אנטי- בסיסמות שעבר בשבוע הציפו אלמונים
 כך תנועת למישרדי הכניסה את גיזעניות

בתל-אביב. בתחנה-המרכזית

 נעולות מגבות
באילת

באי מבתי-מלון גניבת־המגבות מכת
 שיוכנס עולמי, לחידוש להביא עשויה לת

 הדרומית. בעיר לאורחים המוצע לשרות
 להחתים ברצינות חושבים מלונאים כמה

 מגבות להם למכור מגבות, על לקוחות
 ת את לנעול או מוזל במחיר לשימושם

 בחדו״האמבטיה, כבל באמצעות מגבת
אותה. לגנוב יהיה שאי-אפשר כך

הצנזורה נגד הדואר
 הצנזורה את לבטל בהצעה תומכים במישרד־התיקשורת

 במישרד לישראל. הנכנסים דיברי־הדואר על האזרחית
 לעיכובים גורמת זו מחלקה של פעולתה כי סבורים

הדואר. בחלוקת

בחיפה צרורות צרות
 סביב והפעם להסתבך. ממשיכה חיפה עיריית
 בית- שקבע הפיצויים את ישלם מי השאלה

 בתביעת־ הפסידה שהעיריה אחרי המישפט,
דיבה.

 מהנדסי־ שני על־ידי הוגשה הפרטית הפלילית הקובלנה
 נגד העיריה, עם ביחד אורן, ומשה שוורץ משה העיר,

 החיפאי והאדריכל גילת מרדכי כתבו אחרונות, ידיעות
 בלתי־כשרים מעשים סביב פירסומים בעיקבות ינאי, דויד

 ינאי. תיכנן שאותו בעיר, הלוחם בית בניית במהלך
 ושני שהעיריה קוהלת בנימין השופט פסק יוני בתחילת

 בסך — אחד כל שקל מיליון כשישה ישלמו המהנדסים
 גם קוהלת שקל. מיליון 18ל־ עתה המתקרב סכום הכל,
 לסכום יתוספו ביולי, 1ה־ עד ישולם לא הסכום שאם פסק

 יוני. מחודש החל והצמדה, ריבית גם הפיצויים
 לשלם ששים אינם המהנדסים שולם. לא עדיין הסכום

 התביעה כי כבולות, ידיה אך לשלם, רוצה העיריה מכיסם.
 של אישורה את שקיבלה מבלי לחוק, בניגוד הוגשה

 כבר מועצת־העיריה, חברת נאות, יהודית מועצת״העיריה.
 העיריה מקופת יוצא הכסף שאם גוראל לאריה הודיעה

למישטרה. מייד תפנה היא במירמה,

בשגרירויות מבוכה
 ובמיוחד אירופה, ארצות של שגרירויות בכמה

 חשש עקב מבוכה שוררת דרום־אמריקה, של
 שלהן הלאומיות חברות־התעופה להסתבכות

 לסוכני-נסיעות חריגות עמלות במתן
ישראליים.

 מהעמלות שחלק בחשד החודש נעצרו מהסוכנים כמה
בשווייץ. סודיים לחשבונות הועברו

 הצפוניים הכתבים
המישטרה נגד

 את להחרים עשוי בצפון הפליליים הכתבים תא
 פרנקל, דויד הפקד מרחב־חיפה, מישטרת דובר

 תפקידו, את כראוי ממלא שאינו בטענה
 — שעות האירועים על לכתבים ומדווח

התרחשותם. אחרי ימים, גם ולפעמים

 לא־חזקית בניה
ב״חברת־חשמד״

 תביעות מגיש תל־אביב עיריית של ההנדסה מינהל
 בנתה שהחברה כך על חברת־החשמל נגד מישפטיות

 לתחנת מחוץ מופקע, בשטח היתר, ללא קבועים, מיבנים
בצפון־העיר. רדינג הכוח

בקמבודיה התחרות
 מיקצועית עזרה לגייס המנסים סיניים, נציגים
 נפגשו רוז׳״, -חמר הקמבודית המחתרת לכוחות

 ישראלייים. אנשי־עסקים עם בחשאי באירופה
האלקטרוניקה. בענף בעיקר מעוניינים הם

 ארצות־הברית של הגוברת שהתמיכה חוששים הסינים
השפעתם. מתחום לערוק לו תגרום חסותם, בן פוט, בפול




