
נ י9> ^ י
לוי דויד - ב1ש1

 לוי לדויד ראשדת־הממשלה את להציע הרעיון
 לראשונה שפורסם — שמיר ליצחק במקום

 תאוצה צובר — שבועיים לפני הזה״ ב״העולם
המערך. בצמרת

מהדלפות מודאג חריש
 איים חריש, יוסף לממשלה, המישפמי היועץ

 הבכירים הפקידים בקרב חקירה לערוך השבוע
 נוהג מהם מי לברר כדי במישרד״המישפטים,

 נפגע חריש לעיתונות. ידיעות להדליף
עבודתו. נוהגי על מפירסומים

מחמירה הצנזורה י*
 והחלה מדיניותה. את באחרונה החמירה הצבאית הצנזורה

מובהק. מדיני אופי בעלות ידיעות פוסלת

שגריר שד
שגריר. מישרת עוד בקרוב תתוסף במישרר־החוץ

קשריו מרחיב נאמן
 הימין של תנועות עם קשריו את הרחיב נאמן יובל ח״כ

בעולם. המטורף הקיצוני
 ״האינטרנציונל עם יחסיו התהדקו ביחוד

 בדימום מגנרלים המורכב האנטי־קומוניסטי״, -
מודחים. פאשיסטיים ורודנים

 מוכרת. הממשלה
 רוצים המשתמשים

לקנות
 את למכור סודית ממשלתית החלטה יש

 מוערך ששוויה לירושלים״, הכלכלית ״החברה _
דולר. מיליון 80ב־ מנהליה בידי י

מיני־שזי
איטליה? לנדשטרת

 לקנות שוקלת האיטלקית המישטרה
 לצייד כדי ״מיני־עוזי״, מסוג תת־מיקלעים

שלה. המיוחדות היחידות אנשי את בהם
 הישראלית החברה התחילה בינתיים

 ל״מיני- מיוחדים נרתיקים לייצר ״המצייד׳
 כלי־־הנשק את לשאת שיאפשרו עוזי״,

למיקטורן. מתחת
 הטלוויזיה כאשר שנים, כמה לפני

 ההתנקשות ניסיון את צילמה האמריקאית
 כיצד בבירור נראה רגן, רונלד בנשיא

 מתוך כזה תת־־מיקלע שולף שומר־־ראשו
 הצורך את ימנע החדש הנרתיק מיזוודתו.

במיזוודה. כלי־הנשק את לשאת

 לציבור, החברה מכירת )1(אפשרויות: ארבע נדונו כה עד
 — ירושלים לעיריית מכירתה >2( הבורסה: באמצעות
 למשקיע מכירתה )3(בלתי־רציני: סכום תמורתה שהציעה

 והיתרה במזומן. דולר מיליון ו 5 שהציע — דרום־אפריקאי
 )4(ביותר: ארוכה תקופה לאורך קטנים, בתשלומים

 איש־העסקים עומד שמאחוריה אמינפה, לחברת מכירתה
רג׳ואן. מורים

 לתעשייני הסודיים הדיונים על כשנודע
 זו היא — החברה של הלקוחות שהם ירושלים,
 למיבני־התעשיה הקרקע את להם המחכירה

 למירוץ. הם גם להיכנס החליטו — בעיר
 הם גם התעשיינים, אומרים האחרים, שהציעו בתנאים
 שתי זכות״הקדימה. מגיעה ולהם לעמוד, יכולים

 או החברה. מניות קניית להציע: שבדעתם האפשרויות
 משתמש לכל לה שיש זכויות־הקרקע ומכירת פירוקה
בנפרד.
 את למכור מעדיפים הכלכליים מהשרים כמה

 העניין וסביב זר, למשקיע הממשלתית החברה
מעניין. מאבק צפוי

לדין עמד1י לא לק1ק
 לדין כנראה יועמד לא קולק, טדי ירושלים. עיריית ראש

 את שסיימה המישטרה, טדי". ״קרן מיסתורי בעניין
 לא לפרקליטות. מימצאיה את והעבירה בעניין חקירתה

לדין. להעמדה המלצה לתיק צירפה

 על משיח״ ..בית
בתי־תימנים חורבות

 בשולי המוקם החדש, המישכן בניית
 של ביתו העתק שהוא בניין — כפר־חב״ד

 מעוררת — בניו־יורק מלובביץ הרבי
 בעבר שסולקו מישפחות אצל זעם

הסמוך. תוחלת ממושב
 החיים יוצאי־תימו רובם תוחלת, ותיקי

 אזור־ גבול שעל באזור, בשיכונים כיום
 הבניין כי אומרים חולון, של התעשיה

 ״סולקנו בתיהם. חורבות על נבנה
 הם המיישבים,״ המוסדות על־ידי מהמקום
 אנחנו החב״דניקים. של ״בלחצם אומרים,

 הם אך כמוהם. בדיוק ושומרי־שבת דתיים
 את ובייחוד עדות־המיזרח, את שונאים
שלהם.״ לרבי סוגדים שאינם הדתיים

 מזורז, בקצב נעשות במקום העבודות
 את לסיים כדי בלילה, 1 עד בבוקר 5מ־

 הראשון ביום טקס־החנוכה, לפני הבנייה
 — משיח״ ״בית ייקרא המקום הקרוב.
 בניו־ המקורי הבניין של כתובתו על־פי
 ״בית המילים סדד. פרק־ויי איסטרן יורק:

.770 למיספר בגימטריה שקולות משיח״

לחיין חושש השוטר
 מאברכביר, שנמלט עציר של נסיבות־המוות בחקירת

 לקיים הקטלנית, היריה נורתה שמאקדחו השוטר, ביקש
 נענה השופט לחייו. מחשש — סגורות בדלתיים הדיון את

לבקשתו.

בנטישה יאיימו בגולן
 תעשה לעשות, הצליח לא שאסד ״מה בסיסמה

 של חדשה שדולה בקרוב תצא ממשלת־ישראל״,
 בכנסת בממשלה, התק״ם נציגי התק״ם. קיבוצי

 תימשך שאם טוענים המיישבים ובמוסדות
 ישובי־הגולן, ממצוקת הממשלה התעלמות

 .1988 שנת עד היישובים מרבית ייגטשו
 מספיק הוא אין אך חיובי, תיפעולי עודף יש לישובים
 אלה בהתנחלויות התשתית החובות. על הריבית להחזרי
 בהתנחלויות לנהוג בניגוד עצמם. המתנחלים על־ידי מומנה

 מישרד־הבינוי״ בהוצאות נשא שם — המערבית שבגדה
והשיכון.

 10 לפני כי בתק״ם. ותומכיהם המתנחלים אומרים עוד
 הגולן ישובי קיבלו ממשלת״רבין, של כהונתה בזמן שנים.

 זאת, לעומת השנה, דולר. מיליון 22 של ממשלתית תמיכה
 שישה רק קיבלו הם שולש, הישובים שמיספר אף־על״פי

מיליון. וחצי
 בגדלן ההתנחלויות 49 של החובות כלל

דולר. מיליון 220 הוא ובביקעת־הירדן

נעצר השני״ ״הארמון
 דויד איש־העסקים של מעצרו המשך בעיקבות

״הארמון במועדון העבודות נעצרו באלם

קש של ספרדים
 תשלח גוטמן, רננה הסוכנות, מבקרת

 מעילה אחרי שיתחקו לחו״ל, חוקרים שני
 הספרדית בפדרציה שנעשתה גדולה

 הבכירים אחד כי הוא החשד העולמית.
 בארצות הפדרציה של סניפי־קש פתח

 שהגיעו — כספים להם הזרים שונות,
 המימצאים כשיהיו לכיסו. דבר של בסופו

 בתלונה גוטמן תפנה בידיה, המלאים
למישטרה.

 לבקר סמכות יש הסוכנות למבקרת
 מתוקצבת זו שכן הפדרציה, פעולות את

הסוכנות. על־ידי

 בדרום־ בקרוב להיפתח שנועד היווני״,
 המשקיע המישפחה, גירסת על־פי תל־אביב.

משה. אחיו, אלא דויד, אינו במועדון
 במועדון במהירות להשקיע אחר איש־עסקים רירבן העיכוב

האיזור. באותו מתחרה, יווני

 - ועדת־החינוך ירר
משקר!

 קורט של השבעתו ביום בטלוויזיה, שמעו ישראל המוני
 וכי בטקס, נכח ערפאת יאסר כי אוסטריה. כנשיא ולדהייס
 ובמוסקווה. באש״ף קשור ולרהיים
 ח״כ הכנסת, של ועדת־החינוך יו״ר של מפיו יצאו הדברים

רז. נחמן
 ביקר אכן ערפאת גס. שקר היו הדברים שני

 ראש־הממשלה עם ונפגש בווינה, יום באותו
 נמנע אך קדייסקי, ברונו ועם הסוציאליסטי

 שגריר גם ולדהיים. של בטקס מלהשתתף
 באופן הטקס את החרים ברית־־המועצות

ארצות־הברית. שגריר גם שעשה כפי הפגנתי,

 דניים רהיטיים
להנרוביץ

 מדנמרק המיובאים רהיטים לשיווק חברה
 של בשווי ריהוט לאומי״ ל״בנק השבוע סיפקה
 אלי של ללייטכתו מיועד הריהוט דולר. 4000

הבנק. של החדש הידר הורוביץ,
 יפת, אדנסט הקורם, היו״ר של בלישכתו התמקם הורוביץ
ביותר. יקר ריהוט מזמן לא בה שהכניס

בשב״ס חילופין
 את להחליף עומד בתי־הסוהר. שרות נציב סויסה, רפי

 הדובר מלכה. שימעון השרות. דובר ואת גליק. חיים עוזרו.
 טוסטר. ג׳וני רב־פקד יהיה החדש

 סוף־השנה בחינות לרגל בחופשה. מלכה נמצא בינתיים
 לקרימינולוגיה בחוגים לומד הוא באוניברסיטה.
ולסוציולוגיה.

 קורסים
בייסקי ברוח

 למינהל במיכללה הוחלט רו״ח־בייסקי המלצות בעיקבות
 מנכ״ל יועצי־השקעות. חדש: מסלול־לימודים לפתוח

 שהבנקים לאפשרות בכך נערך פוקס. אליעזר המיכללה.
 לספק ויפסיקו הרו״ח. את דבר של בסופו יכבדו

שרותי־ייעוץ. ללקוחותיהם
 והיא לימודי־בנקאות. במסלול הסיכללה התמחתה כה עד

זה. בתחום דיפלומות המעניקה בארץ היחידה

 על יתחננו
הייצוא מבנן

 כי על בתלונה, שרון אריאל לשר יפנו ממורמרים יחצנים
 מועמדותם את להציג הוגנת הזדמנות להם ניתנה לא

 הייצוא. מכון דובר למישרת
 במכון, אחר לתפקיד עברה בן־אמיר נילי הוותיקה הדוברת

 של עורך־המישנה לשעבר פריאל, יוסף קיבל מקומה ואת
דבר.

5עיט; גיורא כעריכת


