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מילוא ניצל כך
 בידיעתו, שלא גרם, מילוא רוני החוץ שר סגן

 השישי ביום שבא מידע, בעל של לבריחתו
 חומר למסור כדי פתח־תיקווה למישטרת בבוקר

עצמו. מילוא על מרשיע
 ביקש החרות, מתנועת היטב מכירו שמילוא המקור,
 עסקות בגלל סגן־שר־החוץ, בחקירת הצורך על להצביע

 לתדהמתו לו התברר לתחנה, המקור כשבא בגדה. שונות
 מבלי להסתלק, ומיהר נבהל הוא במקום. נמצא שמילוא

טלפונית. כן לפני דיבר שאיתם החוקרים, עם קשר שיצר

בסוכנות הנוסעים אלוף
 בין המתח גובר האזרחית השנה סוף לקראת
 ייחשפו זה שבתאריך משום הסוכנות, ראשי

 לחדל. אלוך־היוצאים הוא מי השנתיים הנתונים
 ראש כץ, אברהם שניים: השנה מתחרים התואר על

 מחלקת־ ראש נרקיס, ועוזי מחלקת־הנוער־והחלוץ,
ההסברה.

 הצר זמן לפני שפירסמה ועדה, בראש עמד כץ
 לא הנהלה חבר כי קבעו אשר המלצותיה, את

 יותר ולא ברציפות יום 21מ־ יותר בחו״ל ישהה
 המלצות־הוועדה, למחרת בשנה. יום מ־סד

 לארבעה כץ יצא ההנהלה, על־ידי שאושרו
 — בחו״ל הוא ושוב לשבועיים חזר שבועות,

 הליברלית. המיפלגה מטעם הפעם
 הוא ועתה באו״ם, מביקור שבועות כמה לפני שב נרקיס

בפולין. בחו״ל, שוב

לסנהו־ים דנאג סוויסה
 מועצת יו״ר עומד שבראשותה הסוהר, למען עמותה

 באחרונה. הוקמה בלומנטל, נפתלי כור, של המנהלים
הסוהרים. לריווחת ופעולות כספים גיוס מטרתה:

בדרום שיתוף־פעולה
 והן אילת פרנסי את הן מעניינים מארצות־הברית משקיעים

 יעגנו שבו מלאכותי, מיפרץ בהקמת עקבה פרנסי את
 יהיה ניתן דליפה של שבמיקרה הוא הרעיון מיכליות־נפט.

 חוף־אילת. של זיהום ולמנוע המיפרץ פתח את לסגור
 המדינות, שתי שבין בגבול יוקם שהמיפרץ היא ההצעה
וירדן. ישראל

מילזזמות
יבואני־הרכב

 מיבואני־ אחד אצל מישפחתי סיכסוך
 המישטרה להתערבות להביא עלול הרבב

ה שאחד אחרי זאת — ומגדההכנסה
 הסיכסוך אם לרשויות, בפניה איים צדדים

המישפחה. בתוך ייגמר לא

צימוקי את ירש הרפז
 מבקש מהעבודה, הרפז ניסן ירושלים. פועלי מועצת מזכיר
 אריה העיתונאי של במקומו הציונית, המועצה יו״ר להיות

 שעבר. בשבוע שנפטר צימוקי,
 בהנהלת חבר־עמית של מעמד מבטיח התפקיד

 לחדל אץ־ספור טיסות שפירושו הסוכנות,
 פרושים הציונית המועצה סניפי ואש״ל.

 יכולה בהם מיפלגתית ושליטה בעיירות־פיתוח
 הבחירות. ביום קולות להביא

התואר.,ממלא את לשמו צירה כבר הרפז

 הציוני׳ ״הנוער אירגוז של ובכינוס מקום״,
צי של צימוקי. של כיסאו על ישב בבירה

 של לוועדה״המרכזת להיכנס הרפז מבקש בו־זמנית
 לראשות העבודה של המוסכם המועמד ולהיות ההסתדרות,

קולק. טדי של פרישתו אחרי עיריית־ירושלים,

צד תיקי דלא מטוסים
 בפורומים מציעים הישראליים הטייסים איגוד של נציגים

 לנוסעים המאפשר ההיתר לבטלאת שונים בינלאומיים
 אלה תיקים הישראלים. לדעת תיקי־צד. כשברשותם לטוס

 שריפה, או פיגוע בשעת !לאנדרלמוסיה לעיכובים גורמים
כלי־נשק. להחדרת משמשים אחת ולא

 <<סגרו הבנקים
<מ<ם לשלושה

 לשקל והמעבר האזרחית השנה סוף
 הבנקים סניפי כל של לסגירה יגרמו החדש
ימים. לשלושה בארץ

 שנה, בכל ברגיל סגורים יהיו הבנקים
 וב־ 1ב־ וגם בדצמבר, 31ה־ השלישי, ביום

 בגלל והחמישי, הרביעי הימים בינואר, 2
החדש. למטבע המעבר

 ירושה מאבק
ב״ידיעות־אחרונות״

 שעשויים כמי מוזכרים עיתונאים שישה לפחות
 ״ידיעות של המדיני הכתב לתפקיד להיכנס

שנפטר: צימוקי, אריה של במקומו אחרונות״,
 יועץ■ לשעבר ומדיני, מיפלגתי תחקירן נקדימון, שלמה

 כתבת אזולאי־כץ, אורלי בגין; מנחם של תיקשורת
 גד ראש־הממשלה: בלישכת ובת־בית ופוליטית מיפלגתית

 חופשה שנת באחרונה שביקש צימוקי, של 2 מס׳ בקר,
 להכריע יצטרך ועתה לימודים, השלמת לשם ללא־תשלום,

 בן־ ישעיהו המדיני הפרשן להישאר: או לחופש לצאת אם
 כי שמרננים אחרים, מעיתונים מדיניים כתבים ושני פורת:

התפקיד. את לעצמם מבקשים הם

מכבי קרן מיסתורי
 את לחשוף הקופה מהנהלת דורשת מכבי מבוטחי עמותת
 שאליה הקופה, ליד הפועלת קרן — מכבי קרן מיסתרי
 תתפרק. מכבי אם הקופה, כספי כל התקנון על־פי יתנקזו

 מדי קטן סכום כורחו, בעל לקרן, מפריש חבר כל
 נזקקים. לחברים לעזור אמורה הקרן חודש.
 סכומי־עתק, הקרן צברה הקופה, מבוטחי לדעת

 של אחרות פעולות ממומנות שבכסף חשש ויש
הקופה. הנהלת

הורחק? צייזל
 הורחק לארצות־הברית, שיצא צייזל, רפי בונה סולל חשב

הנהלת־החברה. על מהמאבק זו בדיר כנראה
 שעליו פרנקל, נתן של כמתחרהו נחשב הוא

 שרגא של יורשו להיות מועמד שהוא נאמר
רוטמן.

 למסע ברקת
בחו״ל מיסתורי

 לשליחות יצא ומס־ערך־מוסף, המכס מנהל ברקת, מרדכי
בחו׳׳ל. מיסתורית מיקצועית

זמ\<׳7 ל״רדיו פאר
 עובדת־רדיו פאר, שעדנה מאוד ייתכן

 העצמאי הרדיו לפרוייקט תצטרף בכירה,
 הריטת את בלב־דיזנגוף. המוקם סיטי. רדיו

 ויורם יצהר רמי שני-פורשי־רדיו, מפעילים
 יזמים, קבוצת של היא ההשקעה אלפר.

באדצות־הברית. היושבים מקצתם
 על יצהר עם השבוע שוחחה פאר

התנאים. ועל במקום העבודה

נפסל חט1ש גם
 עובדים: שיכון חברת מנכ״ל לתפקיד נוסף מועמד נפסל

 איש הוא בייגה ערד. עיריית ראש שוחט(״בייגה״), אברהם
 יש ההסתדרות של ובוועד־הפועל רבץ, יצחק של מחנהו

 ממוצא שאינו מכיוון היא שהפסילה עקשנית שמועה
מיזרחי.

 מ.,הארץ״ עוברים
ל.,פוסט״

 ״הארץ״, של בכירים ירושלמיים כתבים שני
 הכבושים, השטחים לענייני הכתב ליטני, יהודה

 ל״גדוזלם עוברים הכלכלי, הכתב מעוז, ושלמה
 של המדיני הכתב גם לשעבר ליטני, פוסט״.

 לענייני הדסק ראש ב״פוסט״ יהיה ״הארץ״,
המרחב.

המפב״ל שליח - חפץ
 בינלאומי לכינוס יצא חפץ אסף ניצב־מישנה

 בדטרויט, שהתקיים בטרור, המילחמה בנושא
קראום. דויד המפכ״ל, של כשליחו

להעיד נדרש הכתב
 בית״מישפט לפני להעיד נדרש צהר אברהם הארץ כתב

 נגד אמריקאית חברה של תביעה מתבררת שבו אמריקאי,
 סידרת שנים שלוש לפני כתב צהר הסיבה: דנות. חברת

 את משמשת האלה הכתבות ואחת החברה, על תחקירים
 בית־המישפט, עם פעולה לשתף סירב צהר התובעים.

בית־הדין. את ביזה שהוא לו ונאמר

בווידיאו פולנים
 שבא ״סולידריות״, של טלוויזיה צוות
 •טל ביקורה את מלווה אירופה, ממערב
ומת בארץ, הממלכתית הפולנית האופרה

 הצופים: קהל על סרט־וידיאו להפיק כוון
פולין. יוצאי יהודים

 לתוך הקלטות את להבריח היא הכוונה
 להילחם כדי נרחבת, פרטית לצפיה פולין,

 באמצעי־ה־ הרווחת האנטייטמית, בנימה
הממלכתיים. תיקשורת

בנס ניצל! השודדים
 את ורוקנו ברמת־גן אור קרן למיפעל שפרצו השודדים

 כספות לשתי מיטענים הצמידו הם בנס. ניצלו הכספת,
 ודלת התפוצץ, המיטענים אחד הקיר. מאחורי והסתתרו

 המיטען גם התפוצץ אילו הקיר. את ניפצה שעפה הכספת
 למוות. נמחצים השודדים היו השני,
 השודדים השתמשו הנפץ חומר את להפעיל כדי

 של הרזרבי המצבר שהוא וולט, 12 בן במצבר
בבניין. מערכת-האזעקה

לעזה מרותקים
 באוניברסיטת הלומדים עזה, מרצועת סטודנטים ארבעה

 פיקוד־הדרום, אלוף נגד לבג״ץ בעתירה פנו ביר־זית,
 הגדה לתחומי כניסתם על האוסר צו הוציא כי על בתלונה

המערבית.
 לפגוע נועד הצו כי טוענים הארבעה

 של עבר אפילו אין מתוכם לשלושה בלימודיהם.
 תלמידי הם הצווים ממקבלי שלושה קצר. מעצר
 בלימודי בסוציולוגיה, — הרביעית השנה

ובהנדסה. התיכון המיזרח

 תפצה ״אמפא״
חלודה על

 שחברת עקרוני, בפסק־דין קבע בחיפה השלום בית־מישפט
 בגוף וצבע פח לתיקוני מוחלט באופן אחראית אמפא
 מהחלדה. כתוצאה שנגרמו נזקים בגלל מקרר,

 במחצית רק הלקוח את לפצות ביקשה החברה
 לא שבתעודת־ההחזקה בטענה ההוצאות,

 הכביר, מומחה עד אלה. תיקונים כלולים
 מיום המקרר מאי־תקינות נובע החלדה שתהליך
 ורק אך בכך להבחין יכול הצרכן אך הפעלתו,

נוזל. חלוד שמיכל אחרי
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