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עשירים עליית
בעלי־הון. יהודים של לארץ גדולה עליה צפויה

 חנה המחוזי, בית־המישפט נשיאת בית־המישפט. זילות
 את להעמיד בדרישה עורכי־הדץ ללישכת פנתה אבנור.
 בהעולם עליו כתבה פירסום אחרי מישמעתי, לדין לוינגר

 משה השופט כי אמר שבה ספטמבר, חודש בתחילת הזה
טיל!״ כמו מפה אותך אעיף ״אני לו: אמר אלנוי

 שיחות בער לנדאו
ערפאת עם

 במשך שהיה הרצליה, עיריית ראש לנדאו, אלי
 היום מצדד שרון, אריאל של מקורבו שנים

 את אמר הוא ערפאת. יאסר עם במשא־ומתן
 שנערך שמיניות, לתלמידי בסימפוזיון הדברים
 בעירו. יד־גיורא״ ״אורם בתיכון

 מח״כ משכנע יותר הרבה היה התלמידים, אמרו לנדאו,
 עמדות והשמיע בדיון הוא אף שהשתתף כהן, רן ר״ץ

מהרגלו, יותר ניציות

 העובדים חברת
התעשיינים להתאחדות

 יהלומים על המכס את כנראה, תחדש, לא הברית
מלוטשים.
 מפני זה, בעניין לחצם את הסירו האמריקאיים הלוטשים

ליבואנים. בעצמם הפכו מהם שרבים

מים גנב ראעדהעיריה
 אלוני, אברהם נגד תלונה הוגשה קריית־שמונה במישטרת

 ציבוריים מים גנב שהוא בטענה ראש־העיריה, לשעבר
גינתו. את והישקה עירוני מברז־כיבוי

באילת מסובך הוכמן
 חופשי, סחר כאיזור אילת הכרזת חגיגות שהסתיימו אחרי
 כנראה מסוכן, לעימות הוכמן רפי העיריה ראש נגרר

בהיסח־הדעת.
 אלי המלונאי שניים: המכובדים משולחן נעדרו בחגיגות
 באילת. מלון ובעל המלונות התאחדות יו״ר שהוא פפושדו,

 מיזרחי. אלי באילת, ההתאחדות ויו״ר
 הוכמן על־ידי הוזמן שלא כך על זעם פפושדו
 מי שכח העיריה שראש רם בקול ואמר לשולחן,

לכיסאו. אותו הביא

 סיבזבית עיסקה
עםאייזנברג

 שהממשלה אומרת, אישור לה שאין שמועה 1
 איש־העסקים עם סיבובי להסדר להגיע עשויה ״.
 תקנה הממשלה שעל־פיו אייזנברג, שאול ך

 תושקע והתמורה בית־הזיקוק את מאייזנברג
 של לישראל׳׳ ״החברה שולטת שבה ב״צים״,

 הגורמים, ששני בך על מדובר אייזנברג.
 בחברת־הספנות ישקיעו ואייזנברג, הממשלה

דומה. סכום
 שלה, שנציג דעתה על לישראל החברה עומדת כרגע
 עד צים, בדירקטריון פעיל כיו״ר ימונה לא עצמון, מנחם
 המיספנות. להצלת כוללת תוכנית ותבוצע תוגש שלא

 קלה. ריווחיות על עתה מראה צים של השוטפת הפעילות
לבנקים. דולר מיליון 540 של בסך חובות־עבר היא הבעיה

 שימעון לראש־הממשלה, פנה ״צים״ עובדי ועד
 את הבינלאומי לסוחר להעניק בהפצרה פרם, י־

האפשריות. ההטבות כל

 של״חברת־העובדים״ מיפעלים, שלושה לפחות
 גם חברים מלאה, או חלקית בעלות בהם יש

 התעשיינים. כהתאחדות
 יש של״בור״ ״טבע״, התרופות בחברת המדובר

 מלאה שליטה של״כור״ ״תדיראן״, אחוז, 44 בה
״כור״. בשליטת היא שאף ו״סולתם״, בה,

לשר יתרגם הדובר
 עימו לקח נחמקין אריק שר־־ההקלאות

 נפתלי דוברו, את באיטליה רישמי לסיור
 שלו. כמתורגמן ישמש שזה כדי יניב,

 שימש בעבר אנגלית. דובר אינו נחמקין
 אחרים, שרי־דוקלאות לשני מתורגמן יניב

גרופר. ופסח ארליך שימחה

הזדעזע השופט

בשרות עדיין ורטהיימר
 מרדכי בתי־הסוהר, שרות של היוצא הנציב

 כל את ומקבל בשרות עדיין נמצא ורטהיימר,
 לפני הוחלף שהוא למרות כנציב, ההטבות
חודשים. שיבעה
 ימי־ הצטברות בשל שנתית, בחופשה נמצא ורטהיימר

חודשים. כמה בעוד הסופית לפרישתו עד חופשה,

נוטרל רייסר
 בצל מעמידות ועידת־חרות לקראת הקדחתניות ההכנות

 המכינה, הוועדה רייסר. מיכה האירגון, אגף יו״ר את
 עבודתי על להשתלט הצליחה לנדאו, עוזי עומד שבראשה

 דויד של נאמנו רייסר, של תחומו היתה שבעבר המטה,
לוי.

 סיפקה המישטרה
סבי! לרוצח

 את שעבר בשבוע שרצח גרודניקם, דני
 שבו הסכין את קיבל ואסתר, הרצל הוריו,
המישטרה. מידי זממו את ביצע

 סכין. באותו הוריו על איים הוא בעבר
 אותו. החרימו לבית שהוזמנו שוטרים

 לתחנת־המישטרה הבן סנה לאחרונה
 תחינות אחרי הסכין. את לו להשיב וביקש

ה נעתרו בהוריו, יפגע שלא והבטחות
 רצח שבו הסבין, את קיבל והוא שוטרים

הוריו. את קצר זמן כעבור

 תנועת־נוער עזר
למפ״ם?

 מיסודה תנועת־הנוער של ההצלחה בעיקבות
 תנועת־ להקים הרעיון במפ״ם נזרק ר״ץ, של

חדשה. פוליטית נוער
 ״השומר הותיקה לתנועה כי מתלוננים הרעיון בעלי

 בגלל פוליטי, נוער אצל כוח־משיכה אין הצעיר״
מסורתית. צופית בפעילות והתרכזותה שמרנותה

 מתחרה הסוכנות
ביהלומנים

עלי! ת1מלחיש
 מלחישות השבוע הזדעזע אבן־ארי אריה המחוזי השופט
 שמע הפתוחה לדלת מעבר בלישכתו. יושב בעודו ששמע

 בו מדברים באולם, שישבו שוטרי־ליווי, שלושה כיצד
 להם והודיע שמותיהם את רשם לאולם, מיהר הוא סרה.
בית־מישפט. ביזיון של עבירה עברו שהם

לחו״ל הישראלי הפורום
 אנשי־עסקים — הישראלי״ ״הפורום נציגי

 יהודים עם ועסקים מגע המבקשים ישראלים
 כדי השבוע יוצאים — לים מעבר ציוניים

 היהודיות הקהילות בכינוס להשתתף
בוושינגטון.

 אנשי־ עומדים שבראשו הפורום, אירגן בעבר
 של כינוס קוליץ, ודויד פרופר גד העסקים

 בים־המלח. הצעירה היהודית המנהיגות
 35 בסך הסוכנות של להקצבה זוכה הפורום

דולר. אלף
 שוורצברג, שלמה עובדי־ציבור: שני מצטרפים למישלחת

 וארנון הסוכנותיות, החברות ומנהל דולצין אריה של עוזרו
 במישרד־הקליטה. ראש־מינהל־הסטודנטים מנטבר,

 לא הישראלי. הפורום הנהלת חבר גם הוא שוורצברג
 שני של בחו״ל ושהייתם נסיעתם את מממן מי ברור

 כל קודם נוסע שהוא טוען עצמו שוורצברג עובדי־הציבור.
הסוכנות. עיסקי קידום לשם

במחלקה מחלוקת

בכנסת מקרקעין שמאי
 פתח ויינשטיין אריאל ח״כ בכנסת: חדש חופשי מיקצוע

 לא הוא בעבר מוסמך. כשמאי־מקרקעין פרטית פרקטיקה
 במישרה שנשא משום במיקצועו, לעסוק היה יכול

ציבורית.

חזיזה לימין עכו
 ועד־ עם יחד עכו, פועלי מועצת מזכיר כ״ץ, יהושע

 בקריית־הפלדה הפועלים ווועד במיפעלי־הפלדה העובדים
 חזיזה, יצחק של לצידו חד־משמעי באופן התייצבו שבעיר,

 נכשל כי טענות הושמעו שנגדו כור, של כוח־האדם מנהל
בתפקידו.

 לישראל פרס, לשימעון שוגרו בחזיזה תמיכה מיכתבי
גביש. ולישעיהו בלומנטל לנפתלי ברעם, לעוזי קיסר,

 בלוני־הגאז
פיקוח ללא

 בהנחיות העוסק — הגאז תקנות לתקן נספח טופס
 לשימוש, עדיין הוכנס לא — הבלונים תקינות לבדיקות

 חברות־הגאז. של התנגדותן בגלל
 תקינות לבדיקת הנחיות קובץ הכין כבר התקני□ מכון

 הוועדה את החרימו שחברות־הגאז למרות מערכות־הגאז,
בעניין. שטיפלה

 בדיקות־ לערוך חברות־הגאז על יכפו איך עתה ברור לא
 בדיקות — הלקוחות של בבלוני־הגאז סדירות תקינות

כיום. כבר למעשה, עליהם, משלמים שהלקוחות

 במשבר נאבקים בגוש־דן לוטשי־יהלומים בעוד
 מענקים היהודית הסוכנות העניקה בענף,

 הציר, בהתנחלות מילטשה המקימים ליזמים
 60מ־ יותר הראשוני: המענק סכום ג׳נין. בנפת

דולר. אלף
 בלתי־ התחרות בכך יש כי טוענים, הלוטשים מן אחדים
הוגנת.

לז־יןו שרך־הדין
על מישמעתי לדין לעמוד עשוי לוינגר מרדכי עורד־הדיו

הספרדית
 ספרדיות לקהילות במחלקה שוררת עכורה אווירה

 הבוסים. של תאוות־הנסיעות בגלל הציונית, '.שבהסתדרות
 ארצות־הברית הם המחלקה ראשי על החביבים היעדים
 כלל דוברים שאינם יש שביניהם העובדה למרות וקנדה,
צרפתית. או אנגלית

יחזור לא המכס
שארצות׳ כשהתברר לרווחה, נשמו בבורסת־היהלומים

 קיבל הבנקאי
מפתיע גט

 גט באחרונה קיבל מאוד בכיר בנקאי
 אשתו בי שטען אחרי מהרבנות, מפתיע
 ולצאת לרזות מסרבת במישקלה, העלתה

 הוא המוזרות, טענותיו למרות אנשים. בין
מבוקשו. את קיבל

עיטדי׳ ב;־עיז; -עריכת


