
ומאיים זועם נימרודי
 דפירסומים על זועם נימרודי יעקב סוחר-חנשק

 בפרשה פרטיים רווחים לו המייחסים
 שר- על מאסיבית בצורה לוחץ הוא האיראנית.

 לפרסם ממנו ודורש פרם, שימעון החוץ,
 גירסתז״שלו. ברוח רישמיות, הבהרות
 המתפרםם כל על עיניים בשבע עובר נימרודי
 תביעות* יגיש בי ורומז בעיתונות, אודותיו

דיבה.

 לתפקיד כמועמד מוזכר מבידור מנחם של שמו
היהודית. בסוכנות מחלקת־הנוער־והחלוץ ראש
 מחזיק הוא שבו התיק, מן להיפרד שש אינו רולצין אריה

 זייגרמן, דרור של סיכוייו את לקדם רוצה הוא זמני, באופן
 באופן היום המטפל סטודנטים, לענייני המיוחד יועצו
המחלקה. בענייני מעשי

פיצול? לפני סרב
 מזכיר רוזוליו, ודני ההסתדרות, מזכ״ל קיסר, ישראל

 סולל־ ראשי על כבדים לחצים מפעילים חברת־העובדים,
 שלא — שילה אהוד והמנכ״ל זנבר משה הידר — בונה

יתפטרו.
 חוששים איומיהם, את יגשימו השניים אם

 להם למצוא יהיה ניתן לא בצמרת־ההסתדרות,
 תישקל כזה במיקרה ברמתם. מחליפים

 לחטיבותיו, בונה״ ״סולל את לפרק האפשרות
בחברת־העובדים. אחרים גופים בין ולפזרץ

המאכזב המנכ״ל
לו■ של

הצהרת־רכוש
 עובדי־ על כה עד שחלה החובה, בוטלה

 הצהרות־רבוש למעבידיהם להגיש ההסתדרות,
מפורטות.

 מחוקת־העבודה נמחק זו חובה שקבע המסדים הסעיף
 של התערבות בעיקבות לעובדי־מוסדות־ההסתדרות

האזרח. לזכויות האגודה

נקש מאחורי כהגא
 פעולות־התעמולה של הראשי המטה

 במישרדו נמצא נקש ויליאם הרוצח למען
ב 111 אגריפם ברחוב כהנא, מאיר של

ירושלים.
 מנסחים הכרוזים, את עורכים במקום
 מטלפנים ומשם המודעות, את ומדפיסים

ולפוליטיקאים. לרבנים הזמן כל

ה,,חזירים״ אחרי סזלחה
 לביטוח המוסד מנבל ציפורי, מרדכי בין סו^חה
 בינה הוא שאותם במוסד, בכירים לבין לאומי,

 של שובו אחרי בקרוב, כנראה תיערך ״חזירים״,
מחדל. ציפורי

 עסקן־חרות את מהמוסד לפטר הבכירים דרשו נסיעתו לפני
 שהמבקר בחיפה, הגביה על הממונה אלפריח, מרדכי
 לעומת ציפורי, בעבודתו. חמורים ליקויים מצא הפנימי

קביעות. לו העניק זאת.

 החליט ערפאת
לבזא לא
 אחד מאץ־), עבאס(״אבו ומחמוד ערפאת יאסר

 פת״ח, של המוביל הצוות חברי מחמיטת
 אך ,ברומניה למיסגש-השלום לבוא התכוונו

 להם הסתבר כאשר האחרון ברגע כך על ויתרו
מוך ״מעמדם  המישלחת חברי של הנ

הישראלית.
 עבד־אל־ במיפגש, אש״ף של המישלחת ראש הודיע כך

 אל* פלסטין אש״ף, של הרישמי בביטאון יחיא, רזאק
המהפכה״). תורה(״פלסטין

 ההנחיה כי הסתבר אש״ף, ממקורות ואחרים זה מפירסום
 וחברי־ שאישי־ציבור בארץ. אלמונים על־ידי שנקבעה

 לציפיות מוחלט בניגוד היתה למישלחת, יצורפו לא כנסת
 הגיעו כידוע, הפלסטיני. בצד חמורה לאכזבה וגרמה אש״ף,

 המשיכו לא אך לבוקארשט. בכירים פלסטינים כמה
 המישלחת הרכב להם משנסתבר למקום־המיפגש.

הישראלית.

לבר־לב אזרבים
 בפרשת* ישתמשו במיפלגת-העבודה בכירים
 בר־ חיים שר״המישטרה, את לנגח בדי השב״ם

לב.
 כמנכ״ל להתמנות סויסה. רפי הפורש, הנציב של סיכוייו
 מועצת יו״ר אדרי, רפי כי קלושים, הם עובדים שיכון

בתוקף. לו מתנגד החברה, של המנהלים

במיפלגה מחזר ביילין
 מקדיש מישרד־החוץ, של המדיני המנכ״ל ביילין, יוסי
 משוב. בחוג בייחוד לענייני־המיפלגה, מזמנו ויותר יותר
 הוא הבאות, הבחירות מועד שיתקרב ככל

 כשעיניו המיסלגה, בסניפי חיזוריו את יגביר
הבאה. בכנסת למושב נשואות

אברשה במקום יוסי
 מישרד־ראש־ מנכ״ל בדאהרון, יוסי בין הסמויה המתיחות
 פרצה מישרד־החוץ, מנכ״ל טמיר, לאברשה הממשלה,

 טאבה, לעניין צוות־ההיגוי מישיבת שנעדר טמיר, החוצה.
 של חמתו את עליו העלה בן־אהרון, על־ידי שזומנה
שמיר. יצחק אצל מייד שהתלונן האחרון,
בבקשה פרס לשימעון לפנות עומד שמיר

כשר! מחן רק שרון:
 רבנים לצרך רוצה שרון אריאל השר

 שבמכון־התקנים. לוועדת־התקינה־למזון
 המעשית התוצאה יתגשם, רצונו אם

 כשר למזון תקנים יהד שבישראל תהיה
בלבד.

 מתיפקודו במישרד־השיכון רצץ אי־שביעות
שילה. ששון החדש, המנבל של המיקצועי

 בשל — הועדף שהוא מפני במיוחד, גדולה ממנו האכזבה
 אנשי־מיקצוע פני על — לשר הפוליטית נאמנותו
 את מילא וינר, אשר הוותיק המנכ״ל שפרש אחרי מעולים.

 כשלא המינוי. את לקבל קיווה אשר נטיף, אלי מקומו
 היועצת אולץ, בתיה גם התפטרה אחריו התפטר. הצליח,

בתפקיד. היא גם שרצתה המישרד, של המישפטית

מכבי במעה הפועל
 הוחלט עסקני־הספורט, כל להפתעת

 החשובים והאגסים כינוס־הפועל שמטה
 בר־ בכפר־המכביה, ישתסנו הכינוס של

 מישרדי נמצאים בכפר־המכביה מת־גן.
העולמי. מכבי

״קיפי* עם בעיה שיש התברר בינתיים
 הכינוס, את המסמלת בובת־הקיפוד —

הו האחרונה בשבת :1987 במאי שיהיה
 כשהוא בלומפילד, באיצטדיון ״קיפי״ פיע

 להבא, המכבים. צבע בכחול, כולו לבוש
באדום. פרוותו צבע יוחלן! כנראה,

 ״קול־ישראל״
חדש לבית

 קול־ישראל של החרשות מערכת תעבור בינואר ו ב־ החל
 לפני כבר ירושלים. חוטי בניין החדש, לבניינה בירושלים

 מהדורות־חדשות של שידורי־נסיון במקום נערכו שבוע
 את מעוררים במקום המשוכללים האולפנים ויומנים.
הטלוויזיה. אנשי קינאת

 קול־ יקבל המלכד״ הלני ברחוב הישנים, האולפנים את
בערבית. ישראל

 יבקשז הקולנוענים
פיצוי

 שדולת מקימים בתי־הקולנוע ובעלי מפיצי־הסרטים
 הנזקים על פיצויים, תשלום בחוק להם להבטיח שמטרתה
בכבלים. ושידורים השני הערוץ מהפעלת להם שייגרמו

 אקדמי ויכוח
למישטרה

 תלונה יגיש תל-אביב באוניברסיטת סטודנט
 עט־ לתולדות בחוג מרצה נגד למישטרה

 במישפט עדים הדחת התלונה: תובן ישראל.
מישמעתי.

 והתגלגלה שיעור, במהלך אקדמי בוויכוח התחילה הפרשה
 של בוועדת־המישמעת הסטודנט נגד לתלונה

האוניברסיטה.

בסוחרים אבן גיקי גם
 לאחרונה הצטרף בחו״ל הישראליים סוחרי־הנשק לקהילת

 אחרי היה, האלוף אבן. יעקב(״ג׳קי״) ),האלוף(במיל
 לארץ חזר בלוס־אנג׳לס, ישראל קונסול מצה״ל, שיחרורו

לעיסקי־נשק. הפעם — שוב ויצא לתקופת־צינון

עגבניות ייצוא נמנע
 מישרד־החקלאות אנשי פנו ויכוודהעגבניות של בשיאו
 של מישלוחי־ייצוא למנוע ודרשו אגרקסקו לחברת

 שתפרוץ מהשערוריה תששו במישרד לאירופה. עגבניות
 בייבוא דנים שבו בזמן סדיר, ייצוא מתנהל כי יתגלה אם

מספרד. עגבניות
 היה לא העגבניות סוגי שני שבין היא, האמת
 מכניסים הד לייצוא שנועדו הירקות קשר:
 של מחירו מאשר זר מטבע דתר הרבה

הייבוא.

קלאב״ ב״טבריה הסדר
 קלאב טבריה המלון את תפעיל חדשה חברת־ניהול

 נפגעי לעמותת־הדיירים, משותפת החברה הוטל.
 של בראשותו בשווייץ, ולמשקיעים קלארין, התמוטטות

חג־שורי. ניסן
 ביודהמישפט, על־ידי אושר ההסדר

דולארים. מילדני במקום ישקיעו והשווייצים

לחרם נכנעו התמרוקים
 לחרם נכנעה לאודר אסתי הגדולה חברת־התמרוקים

 במסע בארץ, לשוק רישמית להיכנס עמדה החברה הערבי.
 סניריורק הגיעה האחרון ברגע אך אדיר. יחסי״ציבור

רעשנית. פעילות כל כאן להפסיק ההוראה

בספר הימין
 פוליטית לסוציולוגיה מומחה שפירא, יהונתן הפרופסור

 על חדש ספר עתה כותב בארץ, הסוציולוגים ומבכירי
הישראלי. הימין

 ההיסטורית במפא״י במחקריו כה עד עסק שפירא
 מצפים עתה חד. באיזמל ניתח שאותן ובאחדות־העבורה,

 יטפל כיצד לראות בסקרנות האקדמית בקהילה
ובגרוריהם. ברוויזיוניסטים

פלילי אובר־דראפט
 שנועד כרטיסי־החיוב, חוק לתוקפו ייכנס בינואר 1ב*

 כרטיסי״האשראי. בתחום השורר הג׳ונגל את לברא
 שיעשה אדם לב: אליו שמו מעטים שרק סעיף כלול בחוק

 לא לתשלש המיועד שביש ידיעה מתוך בכרטיס, שימוש
פלילי. עבריין ייחשב — כיסוי בחשבונו יהיה


