
ך י ן נ י ! י * י
״שימשך? זה ,מ

 באיי־קיימאן הרשומה שימעון, המיסתורית החברה
 השבוע עוררה איראדקוגטראס, בשערוריית והקשורה
פרס? שימעון של שמו על נקראת היא האם ניחושים:
 ישראלי, לסוחר־נשק שייכת שהיא מסתבר

הפרטי. בשמו קרויה והיא עמיל־מכס, גם שהוא

לטריף סירב הרמטכ״ל
 השייה־ של לבקשתו סירב לוי, משה הרמטכ׳ל,

 טקס את ג׳ולים, בבסד בביתו, לערוך טייח אמץ
 הראשיץ הדרוזי לקצין תת־אלוןל דרגת הענקת
בה. הזוכה

 עמד לוי אך לשר־הביטחון, גם זו ברוח בבקשה פנה טריף
במטכ״ל. רק לערוך יש זה מסוג שטקסים דעתו, על

 טס נימרודי
להקליט כדי
פר של בעיצומה בלילה, החמישי ביום

 מן נימרודי יעקוב טם לאיראן, הנשק שת
 שתי שם שהה הוא בלונדון. לביתו הארץ

 תל■ ליד לביתו הראשון ביום ושב יממות,
אביב.

 את נימרודי הקליט היומיים במשך
 גבי על הפרשה על לעיתונות הודעתו
 לעיתונאים הקלטות את וחילק קלטות,

 דיווח מהם אחד שכל בלונדון, הישראליים
 מיוחד באופן דיבר נימרודי כי לעיתונו

איתו.
 הארוכה הדרך כל את עשה נימרודי

 לעיתונות תגיע שהודעתו כדי ללונדון,
מבחוץ. בארץ

מכחיש ג׳
 את הכחיש ג׳, בשם שנודע הבכיר, איש*השב״כ

 ־שקרתדויולע עדים תידרך כאילו הטענות
 ועדת־זורע כחבר כשכיהן עובדות, וטייח

 בקו האוטובוס של החוטפים הריגת את שחקרה
300.

 לאנשי־ בוועדה מהנעשה מידע שהעביר בכך רק מודה ג'
 הנשיא. מידי חנינה קיבל זו עבירה על השב׳׳ב.

 הפרשה, בהמשך שהיו לאיתעים שייכות כל גם מכחיש ג׳
השב׳׳כ. של הפנימי ובבית־הדין בלטמן בצוות

המנכ״ל ידיח שריר
 מישרד* מנכ״ל את להדיח מתכוון שריר אברהם

 כשליח אותו ולמנות פרבר, רפי התיירות,
בארצות-הברית. המישרד

 הסיכויים בעל המועמד חדש. מנכ״ל מחפש הוא כעת
 יועץ כשנה מזה המשמש טייטלמן, אמנון ביותר: הרבים
 כמה מהמישרד באחרונה סולקו טייטלמן של בעצתו לשר.

ותיקים. עובדי״מינהל

ב סרק חלוקת־השלל:
 לוחצים הגדולות המיפלגות בשתי עסקנים
 להכרעה משותפת, ועדה של ולכיגוסה לכינונה

המוקפאים. הממשלתיים המינויים על
המישני, חלוקת־השלל את כה ער מנעו העיכובים

 בנציבות־שתת־ ,הממשלתיות בחברות ב׳. מדרג לעסקנים
האווירית. ובתעשיה בשרות־התעסוקה המדינה״

התרופות משבר מחריף
 את להפסיק עומדים הרפואי והציוד התרופות יצרני

 של חובות בגלל הממשלתיים, לבתי־החולים האספקה
שקלים. מיליוני עשרות

 בחמישה* פיטורין צפויים האספקה, הפסקת עם
 הסיטורץ בארין. הגדולים המיפעלים שישה
 אם גם כזד״ במיקרה כי הבעיה, את יחריפו
 אי־אפשר החובות, לתשלום הכספים יימצאו

הנדרשת. לרמת-הייצור בהקדם לחזור יהיה

למישטרה הוזמן שילוח
 המיזרחית״ ״החזית ממייסדי שילוח, יוסי השחקן
 לחקירה הוזמן ברומניה, המיפגש ומיוזמי

 בץ היה שלא העובדה למתת במישטרה,
הנוסעים.

 להעיד הוזמן קבוצת־הנוסעיבנ בראש שעמד חדי, לטיף
השניה. נפעם

 לסירטי־ הסבתם לתת עליו כי נאמר לדורי
ברומניה המיפגש בעת שצולמו וידיאו,

הדחה? ירשה לוי
 מועצת־המנהלים יו׳׳ר ופיתוח: בשיכון צפויה פרשה עוד
 שלמה המנכ׳׳ל, את להדיח שוב ינסה מור, דויד החברה, של

 לוי. דויד השר, על״ידי ממנו נמנע כה שעד דבר — שטנר
לוי. של בעמדתו שינוי חל אם עדיין ברור לא

 ממישרד־ הסתירו
הבריאות

 התאונה בנסיבות חקירה להיפתח עומדת במישרד־הבריאות
 לניתוח־טחורים שנכנס ,32וד בן חזן, ליעקב שאירעה

כ״צמח״. אותו וסיים פרטית בקליניקה
 במישרד* נודע בסוכות, שאירעה התאונה״ על

 המישפחד״ מתלונת באחתנה, רק הבריאות
 כה עד ולמישטרח. לשרת־הבריאות שפנתה

העגיץ. את להסתיר מישהו דאג

ארנס למען תעסה
 מקימה הכנסת, של העליה ועדת יו״ר תעסה־גלזר, מרים
 כאחראי ארנס השר של למינויו להביא שמטרתו לובי

ברית־המועצות. יהודי לעניין

במתח קצב של יועצו
 דוח־ לפירסום בסקרנות מצפים והחוחה במישרר־העבודה

המקומיות. הרשויות על המדינה מבקר
 גם שהוא גריסריו, מריאן קצב, משה של יועצו
במתח. נתץ גני־־תיקווה, מועצת גיזבר

 ממשיבה גבול״ ■יש
הגבול את לסמן

 הקו גבול את לסמן ממשיכים גבול יש קבוצת אנשי
 זאת יעשו הם בבוקר, 1 ב־ז הקרובה, בשבת הירוק.

בכביש — תלפיות של לטרמפיאדה סמוך כירושלים,

 תכיר המישטרה
פרטיות במישטרות

 החליטה המדינה קום מאז לראשונה
 עם יחסיה את למסד מישטרת־ישראל

 המכונות והשמירה, האבטחה חברות
 הוקמה הארצי במטה פרטיות״. ״מישטרות

 וליד התופעה, היבטי כל לבדיקת ועדה
 ניצב ביניהם: צוות־יועצים, פועל הוועדה

 תל־ מאוניברסיטת שלוש, אהרון (גימס
אב חברת בעל שרמייסטר, קדיש אביב,
 הפרטיים, המאבטחים עמותת וירד טחה

 של המישפטי היועץ שמולביץ, וחיים
מישרד-המישטרה.

 ולקריית״ארבע. לגוש־עציון גילה, לשכונת המוביל
 שתקשור הראשונה ההפגנתית הפעולה זו תהיה

 של קיומו עם העתיקה בעיר הפוגרומים את
י הכיבוש.

בגלל חשסמת
חניית־השבת

 בניו־ שקורקעה המפורסמת, אל־על טיסת מנוסעי עשרות
 קבלות לחברה שלחו השבת, בגלל משבוע, יותר לפני יורק

 בגדים. על בעיקר להם: שהיו הוצאות על
 סנט ולוא החברה נתנה לא לסירסומים, בניגוד

 אף בחניית־השבת, שנלכדו לנוסעים אחד
הלכודים. מיזוודות את לפרוק סירבו שעובדיה

 מיקצועי איגוד
אברכים של

 להקים החליטו ישיבות בכמה אברכים
 לטענתם, הכוללים. בראשי שייאבק ועד,

 עודפי־כספים, מצטברים הכוללים בקופות
 לפת- עד לעיתים מגיעים שהאברכים בעוד
לחם.

התעוררות
בדרום־־אפריקה

 לסמינר השבוע באו מדרום־אפריקה יהודים סטודנטים אלף
 מחלקת״הנוער־והחלוץ על־ירי המאורגן בארץ, ציוני

 סטודנטים, 150 דומה לסמינר באו שעברה בשנה בסוכנות.
.20 רק שנתיים ולפני

 גורם בדרובדאסריקה המתמשך המשבר
 הם כה עד לישראל. גם לב לשים שם ליהודים

לאוסטרליה. בהגירה בעיקר התעניינו

 0ני1מקומ מילחמת
בבירה
 בירושלים, מופץ להיות שהחל אינדקס, חינמוך־המודעות

 אצל ובעיקר מקומוגי־הבירה, בקרב לאווירת־מילחמה גרם
העיר. כל המוביל המקומון

לביטוח תשדירים
 תשדירי• 11 מתוך שניים לשדר הטלוויזיה תתחיל החודש
 לביטוזדחיים. החברות התאחדות שהפיקה שרות,

 עידוד במיבצע הבאה. בשנה יוקתו הנוספים התשדירים
 דולר. אלף 350 ההתאחדות משקיעה ביטוח־חיים רכישות

 בשני בתחרות השנה יתרכזו עצמן החברות
 לביטוח* נגד-סרטן ביטוח הוספת תחומים:

 ביטוח• של חדשות וחבילות השיגרתי, החיים
מנהלים.

חדשה מלונות רשת
 לחדור עומדת וסטרן בסט האמריקאית רשת־הענק

 ומעתה הסכם. על עימה חתמו בתי־מלון 10 לפחות לארץ.
 הנחיותיה. לפי ויפעלו שמה את ישאו

 טבריה בירושלים, רשת־קיסר המצטרפים: המלונות בין
 ושולמית), בחיפה(גוף בלוד מישפחת של המלונות ואילת,

נתל־אביב. וכפר־המכביה בנתניה מלונות כמה

 את רוצה ל״ע
המבקר מישרת

 ברעם, לעוזי פנו שבמערך העצמאיים הליברלים אנשי
 של במועמדותו יתמוך שהמערך בתביעה העבודה, מזכ״ל
 ח״ב בעבר היה שערי מבקר־המדינה. לתפקיד שערי יהודה
ל״ע. מטעם

 מצטרפים
שלנו״ ל״ישראל

 טלר, ועופר שרון. אריאל של נאמנו ח, אורי העיתונאים
 הניר השבועון למערכת הצטרפו כתב־הטלוויזיה. לשעבר

שלנו. ישראל יורקי




