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שנש יקבל השגריר
 אליצור, מיכאל באוסטריה, ישראל שגריר
 עוד יחזור לא להתייעצויות, לארץ לשוב העומד
 בצמרת המתגבשת המגמה זוהי — לווינה

 חדש, שגריר ייצא לא במקומו מישרד־החוץ.
 של במעמד יותר, נמוכה בדרגה דיפלומט אלא

מיופזדכוח.
 תהיה כזו החלטה של הרישמית משמעותה

 ולדהיים קורט בחירת על דיפלומטית מחאה
 לשגריר. עונש משום גם בה יהיה אולם כנשיא,

 העומד אליצור, חשש לא האחרונים בשבועות
 את להרגיז לגימלאות, פרישה לפני ממילא
 העצמאיות בעצותיו במישרד, הליכוד עסקני

לירושלים.

 להקים פרשת־השב״ב:
ד1בס ועדת־חקירה

 צמרת* לפני השבוע שהועלו הרעיונות אחד
 להקים היה פרשת־השב״ב, בעניין הממשלה,

 יישמר הקמתה שעצם ממלכתית, ועדת־חקירה
 קיימת אכן ועדות־חקירה״ ב,,חוק בסוד.

כזאת. אפשרות
 תחלץ לא כזו חקירה כי טוענים, הרעיון שוללי

 תסיר לא היא שכן הבעיה, מן הממשלה את
בפרשה. לחקור הציבורי הלחין את ממנה

ת1ד1ס 1יגל קבלנים
 והנהלת־הבורסה לניירות־ערך הרשות

נס שמניותיהם לקבלנים, לפנות שוקלות
 אם לציבור לגלות בדרישה בבורסה, חרות

הממשל הקוץ מן לעזרה בבקשה פנו הם
הענף. להצלת שהוקצתה המיוחדת, תית

 שתכלול הקבלנים, של חיובית תשובה
וסו חברותיהם מצב של מדוייק פירוט

 על חמור באופן להשפיע עלולה דותיהם
 מהם שכמה יתברר אם שערי-מניותיהם,

פשיטת־רגל. סף על עומדים

לפיטוריה קצינים
 מנסים מחיל־האוויר שפרשו בכירים קצינים
 ובאספקת־ציוד, בייעוץ שרותיהם, את להציע

 נמל־תעופה בבניית דרום־אפדיקה, לממשלת
פרטוריה. בבירת אזרחי

ניסים אחרי ״חזרו
 הוא כי באוצר, השכר על הממונה דודאי, הילל של הודעתו

 על המאבק את תחדש הממשלתי, השרות מן לפרוש עומד
 להתפנות עומדת זו מישרה שרות־המדינה. נציב מישרת
 הנציב נתן, אברהם של מינויו לתוקף ייכנס כאשר בסתיו,
 הבטוח המועמד היה דוראי בלונדון. כלכלי כנספח הנוכחי.
אותו. לרשת
 שהיה הצעיר. צולר מיכאל של למירוץ חזרתו תיתכן

 בראיון שרים שהעליב אחרי ופוטר המישנה־לנציב.
לעיתונות.
 השר ניסים, משה של קרנו את יעלה המירוץ
 שדנים ומועמדים המינוי, על להחליט האמור

 לרגל אליו לעלות יתחילו עסקני-הליכוד מבין
הליברלית. במיפלגה למחנהו להצטרף ואף

בלוד נוסף סיבוב
 במאבקם בהישג השבוע זכו בלוד התעשיינים

 בית־המישפט לד: מקסים ראש-העיריה, עם
 את לעכב בצדביניים, הורה, בתל-אביב המחוזי
 בשל להתבצע שנועד ״טלרד״, במיפעלי העיקול

 דולר. אלף 600 של חובות-ארנונה
 אורם. קרגל, ביניהם בעיר. הגדולים המיפעלים עשרת

 שהוא ראש״העיריה, נגד במאבק פתחו ועלית, אגרקסקו
 המיסים העלאת בעיקבות לוי, דויר השר של אחיו

אחוזים. באלפי העירוניים

 יוכרז קידוש יץ
טריפה?
 בוחן החרדית העדה של בית־דין־צדק

 ב־ הבקבוקים ייצור תהליכי את מקרוב
 כי להכריז ושוקל בירוחם, ״פניצידד מיפעל
המונופו במיפעל שבת. מחללים במקום
 ״חברת־העוב■ של ל״כור׳ השייך ליסטי,

 התנורים את לכבות אפשרות אין דים״,
ב ימים שיבעה לפעול ועליהם בשבת,
שבוע.
תת המיפעל, נגד יוצאהפסק־חלבה אם
 המסורת שומרי לבל חמורה בעיה עורר

המשק מיפעלי כל של מתוצרתם בארץ.
 שכולם מפני ההכשר, יישלל בארץ אות

 יצרני כולל — אלה בבקבוקים משתמשים
לקידוש. היין

 בבעלותו היה המיפעל כאשר בעבר,
 בורנשטיין, משה החרדי התעשיין של

 כונו שלפיו להסדר ירוחם של הרב הסכים
 ״משגיחים״ בשם מישמרת־השבת עובדי
בלבד.

החרדים? על חרם
 של בית־המלאכה ליד בבני־ברק, שאירעה ההתפרעות אחרי

 עם אחת בעצה כתבי־המישטרה, שוקלים עבודי, שילטי
 הפגנות״ של מסיקור בעתיד להימנע עורכי״העיתונים.

 מקול־ מנשה כרמלה בגסות הותקפו במהומה חרדים.
 סבלו דם, זוב עד הוכו השניים מגל-ץ. דקל וירון ישראל
 הציוד גם ופסולת. אבנים לעברם והושלכו ונאצות חרפות
חובל. שלהם

 עשוי תיקשורתי חרם כי סבורים הכתבים
 החרדים, מהתפרעויות העוקץ את להוציא

 לאווירת־ לאחרונה נכנסו השונות שקבוצותיהם
 בתפוצה תרומות לאסוף בתיקווה תחרות,

לוחמת. תדמית הצגת על־ידי היהודית

מתפורר הווידיאו מרד
 את הפסיקו כבר הווידיאו סיפריות בעלי 70 מתוך 40

 קולנוע, של אימפריה חברת״הקלטות על שלהם החרם
 כאשר התעורר המרד במאבק. לעמוד יכלו שלא מפני

 והשכירה הגדולות, ברשתות״השיווק דוכנים החברה פתחה
 ממחירי־ בהרבה נמוכים במחירים סרטים של קלטות

דולר. מיליון האימפריה פרתה מעריכים, כה, עד הסיפריות.
 הסיפריות בעלי סובלים שממנה אחרת צרה
 הוקמה לאחרונה הכבלים. רשתות כמובן, היא,

 ברמת- רמת-השיקמה בשכונת גם כזאת רשת
 שאינה עובדה — ברובה דתית שכונה גן,

 שישי בימי להקרין למפעילי-הרשת מפריעה
כחולים. סרטים

 נגד החשמן רואי
רבינוביץ

 חסרת־תקדים פגישה לדרוש עומדים בכירים רואי־חשבון
 בתלונותיהם לדיון מס־ההכנסה, נציג רבינוביץ, יאיר עם

נגדו. החמורות
 היחס הוחמר לתפקידו רבינוביץ שנכנס מאז

 מתחיקה ואפילו מתקנות סובלים והם לנישומים,
רטרואקטיבית. תחולה בעלות

יבם מסכנת אוליבטי
 לסכן האיטלקית אוליבטי חברת עומדת בארץ לראשונה

 המחשבים בשוק יבם של הבלתי־מעורער מעמדה את
 מהפך לאחרונה ביצעה האיטלקית החברה האישיים.
 עם שלה ההתקשרות את הפסיקה שלה, השיווק בשיטות

התוצאה וזריזים. קטנים סוכנים ולקחה אלקטרה חברת

 1000 בערך מכרה השעה של הראשון בריבעון הראשונה:
יבט. של לזה הדומה מכירות היקף יחידות,

 מפיצים האיטלקית החברה מצאה השאר בץ
 ,לשוקי בתנופה ופרצה וברמאללה, בנצרת
 וגם ישראל אזרחי הערבים בקרב גם — הערבי

הכבושים. השטחים תושבי אצל

 - שידוכים
כהלכה? רק
 סביב מאחורי-הקלעים, השבוע שהתנהל מאבק

 מאותו ״חבר הרדיופונית השידוכים תוכנית
הוכרע. טרם כוכב״,
 את להזמין החליטה למדן, מילכה התוכנית, עורכת

 החילוני, השרות בעמותה הפעיל ברד, יוסף הפרקליט
 החלופיות, החוקיות האפשרויות את בקצרה שיסביר

 גונבה השמועה בישראל. מישפחה להקמת הבלתי־דתיות,
 שפתחו רשות״השידור, של בוועד־המנהל עסקנים לאוזני
 הפרקליט. דיברי את להשמיט נמרץ לחצים במסע

 התוכנית, להשמעת סמוך כנראה, יוכרע, העניין
 השבוע, הרביעי ביום — חי בשידור שתשודר

ברשת-אלף. בלילה, 10 בשעה

יערי נעצרה כך
 חווה נעצרה מדוע התברר סוף־סוף

 במכוניתה היתה כאשר במפתיע, יערי
לירושלים. מתל-אביב בדרכה

לשי שהאזינה המישטרה, כי מסתבר
ש חששה גרנות, אהובה לבין בינה חות

המת בשוטרת לפגוע עומדות השתיים
 ניסתה ואשר ״נאווה״, עצמה שכינתה חזה,

 בידה שיש באיום חווה, את כביכול לסחוט
מלבסקי. מלה רצח על מידע

 ללא יערי נעצרה כזו, פגיעה למנוע כדי
שהיות.
 ויש לפירסום, נאסר השוטרת של שמה

שר-המישטרה. של מוחלט חסיון עליו

שקטים מים עוד לא
 מקורית הצעה לערים השבוע העביר תל־אביבי אזרח

 ההצעה של הראשון חלקה המים. משבר עם להתמודדות
 שר־החקלאות, מידי המיס בענייני הטיפול את להפקיע הוא

 בת לווערת־על ולהעבירה האינטרסנטים, נציג שהוא
 לשאיבת־יתר. מובהק אינטרס להם שאין שרים, שלושה

 לצאת רימון, צבי יועץ־התיקשורת האיש, מציע זאת מלבד
 שנעשתה ההסברה כי לציבור, הסברה של חדשה במיתקפה

 וחובבנית". ״מימית כדברנו, היתה, בנושא כה ער
 על־פני המשתרעת בהצעה, המעניין הפרק

 בץ מיכרז תיזום הממשלה עמודים: שיבעה
 — ארצי למיבצע־הסברה מישרדי־הפירסום

 וייהנה בחינם. עבודתו יעשה במיכרז והזוכה
 משקי־ להצלת שבהתגייסות היוקרה מן ורק אך

המים.

בצלחת מרגלים
 לקליטת אנטנות־צלחת בארץ המייצרים הגורמים בין

 תעשייתי ריגול מפני החשש באחרונה גובר שירורי־לוויץ
מיקצועיים. סודות וגניבת

בלונדון מתעניין צמח
 אחד את לארץ להביא מתכוון צמח שמואל האמרגן

 אוכספורד הידוע הלונדוני התיאטרון של ממחזותיו
 ביקר הוקינס, ניל התיאטרון, מנכ״ל תיאטר. פלייהאוס

והטכניים. הכספיים הפרטים לסיכום בתל־אביב, לאחרונה

מורים ישגע ישוע
 במיש- מורים בין עזה מחלוקת צפויה

 סביב שבהם, הדתיים בעיקר רד־החינוך,
ולנצרות?״ לישו ״מה בשם חדש ספר

 בית■ מנהל שהוא אדלר, יהודה המחבר,
יהו היה מנצרת שישוע טוען בחיפה, ספר

 העלה ולא תפישת־עולמו, מישורי בכל די
 לבצע או חדשה לאמונה להטיף דעתו על

 קובע ישוע, היהודית. בהלכה רפורמה
 ושומר־מיצוות מאמין יהודי נשאר אדלר,

מותו. יום עד
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