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עצבני פרס
 הנוגע בכל רבה עצבנות מגלה פרם שימעון
האיראנית. לפרשה

 היה שהוא כך על הפירסומיס רוחו את מעכירים בייחוד
 יעקב של הגמורה להשפעתו ארוכה תקופה במשך נתון

 להאמין התחיל ממנה, כשהשתחרר ואחר־כך. נימרודי,
ניר. בעמירם עצומות בעיניים

^—יי—— -4

ליפת דירה מחפשים

 אלימים המתנחל על־ידי רבים חודשים לפני
 חזר העצני אך רדום. התיק היה ומאז העצני,
לו. שנכנעה עד המישטרה. את והטריד

לבטל השבדים:
הפנסיה! את

 בעניין, מישפטי יעוץ שקיבל בל״ל, עובדי ועד
 מההנהלה: נוספת תביעה על להודיע עומד
 לארנסט המשולמת הפנסיה של מיידי ביטול
יפת.

 של התפמרותם את רק הוועד, ידר רוט, לואי תבע כה עד
לשעחדיה. האחראים

פיחות נגד סוללות
 השבוע בראשית הציע מבניי־ברק סוללות יבואן
 נגד ביטוח לקוחותיו: לבל ביותר מפתה הצעה

פיחות.
 סוללות״, ״בזק של הבעלים הורוביץ, משה

 הזמנותיהם את שיספק ללקוחות הבטיח
 במחירים הפיחות, רגע עד שיימסרו העתידיות,

קבועים. שיקליים

 הפרוייקט גגיש:
ביותר הגדור

 דירה מחפש ניו־ייורקי יהודי מתווך־נכסים
 נתבקש הוא וינר. ולשושנה יפת לארנסט
 דולר, מילית עד של במחיר נוחה, ״דירה למצוא

במנהטן.״ רצוי

 :1יער חחה פס״ד
עמודים 100נר ינתר

וא יערי חווה של במישפטן פסק־הדין
הש החמישי, ביום שיינתן גרנות, ביבה
עמודים. מ-ססג יותר פני על ישתרע בוע,

 בי אומרים, בית־המישפט במיסדרונות
ה ביניהם התחלקו העבודה, היקף בגלל

בכתיבה. שופטים

בחרות ועידה אין
 מחנה־ שכינוס הראשוניות, התחזיות התבדו

ת בחרות שתן  של השני מושבה כינוס את ת
 סיכוי כל שאץ נראה ועידת-המיסלגה.

מחודשיים. פחות בתוך תתכנס שהוועידה
 פחות בעוד שכן במצודת־זאב, מנוכה מעוררת זו עובדה

 נפתחה מאז שלמה שנה תמלא במרס, 9ב־ מחודשיים,
בפיצוץ. שנקטעה הוועידה,

 משתוקק נימרודי
להתראיין

 רישתות־טלוויזיה אחרי מתר נימרודי יעקב
 את אצלן. להתראיין בבקשה בארצות־הבדית,

 שיקבל ברגע להעניק מבטיח הוא הראיונות
מתעכב. כזה אישור אבל מיתשליס, לכך אישור

 הוא נימרודי התיקשורת: את מאכזב הוא אין כך גם אך
 לפיה בדבר, השבוע שהתפרסמה המרעישה, לידיעה המקור

 האיית־ללה האיראני, הפרלמנט יו׳׳ר העביר לפיה
 האיראנית, בצמרת ״מתונים" 80 של רשימה רפסנג׳אני,

 מסר הרשימה את מקפרליץ. ורוברט קימחי דויד לידי
 הלונדוני בביתו שנה, לפני שנערכה בפגישה האיית־אללה

 בנו תומייני. אחמד של שמו גם היה ברשימה נימרודי. של
הישיש. המהפכה מנהיג של

 הקבלן נגד מהארץ לצדעיכוב־יציאה בבקשה הדיון בעת
 לאלו, יצחק עורך־הדין פרקליטו, גילה גניש, שלום אחרון

 קרקע שטח זר מתושב לקנות כדי לחו״ל נסע גניש כי
בארץ. מאוד גדול
 את במקום גניש יבנה העיסקה, תתבצע אם

 , גדול כד״ עד שבנה ביותר הגדול הפרוייקט
בהרצליה. העיד׳ מ״לב אפילו

 פי השתכר יפת
 מנשיא יותר חמישה

ארצות־הברית
המעודכ המשכורות פורסמו השבוע

 באר־ הבכירים התפקידים בעלי של נות
 עם השוואה מאפשר והדבר צות־הברית,

יפת. ארנסט של משכורתו
 יפת, של האחרונה משכורתו לעומת

 ארצות־ נשיא משתכר לשנה, דולר מיליון
לשנה. דולר אלף 200 רק הברית

 לשנה דולר אלף 115 מקבל סגן־הנשיא
 אחרי יפת של הפנסיה מן כשליש —

התפטרותו.
מקב בארצות־הברית חברי־הקבינט

 89,500 מנכ״ליס דולר, 99,500 בשנה לים
 82,550 ממלכתיות רשויות מנהלי דולר,
 דולר, 115,800 בית־הנבחרים יו״ר דולר,
 דולר 89,500 ובית-הנבחרים הסנאט חברי

המ המשכורת מאשר יותר שלושה (פי
 בית- נשיא בישראל), הח״כים של עודכנת

 ושופטי דולר, 115,000 העליון המישפט
לשנה. דולר 95,000 המחוזי בית-המישפט

לחדל קזדש בין
 סיפרי-קודש הקודש: מארץ חדש יצוא ענף

יהודיות. לקהילות
 ייצא התפוצה, ההוצאה בעל זילברשלג, דויד החרדי המו״ל

 עיקר דולר. מיליון של כולל בערך ספרים באחרונה
וגיברלטר. דרום־אפריקה מצרפת, היו ההזמנות

 תורנית פרשנות עדור, שולחן לש״ס, במיוחד הוא הביקוש
ואנגלית. עברית דו־לשוני: בנוסח והגדות־לפסח ביידיש

 ואגנר. של אחרת יצירה על באחרונה ניצח הוא לכך כהכנה
 פאריס, של בתיזמורת זיגפריד. של האחרונה המערכה
 של מופלגים בשבחים זכתה היצירה מנהל. הוא שאותה

 הלאומי המיתוס על מבוססות האלה היצירות כל הביקורת.
הקדום. הגרמני

ן1ראש תצלום

 חנון־השב״כ של הראשון תצלומו זהו
בכי השבוע שצולם גינוסר, יוסי(״גימל״)

 שרון שתן. אריאל מחנה של הפעילים נוס
 מכון־ כמנהל גינוסר את שמינה הוא

הייצוא.

בל״ל נגד חיפה
 מוזרים: גילויים גם יש בל״ל נגד הקשה הציבורית לאווירה
 מתרגשים אין במישטרה כי משוכנעים רבים חיפאים
 בחדר־הכספות לפנות־בוקר בשבת שאירע הפריצה מניסיון

 של לאידו בשימחה זאת ומסבירים בכרמל, הבנק סניף של
 הסיבה, מאותה שהתיקשורת, בחיפה, אומרים עוד הבנק.

 בפיצוץ. לסניף שנגרם ההרס את כראוי סיקרה לא
 הן אך שחר, כל אץ החיפאיות לשמועות

 של תדמיתו הגיעה שאליו השפל על מעידות
הבנק.

שיכמן את שבחו
 רב כעם שורר הלאומיים העובדים בהסתדרות

 של השתם או הכנסת מחברי שאיש כך על
 של להלוויתו לבוא טרח לא אחד, מלבד חרות,

השבוע. הראשון ביום המנוח, שיכמן שבתאי
 ותיק עסקן והחמישית. הרביעית בכנסות ח״כ היה שיכמן

 מנכ״ל האחרון יומו ועד הלאומיים. העובדים בהסתדרות
 רק להלוויה בא חרות נבחרי מבין סלע. שלד״ חברת־הבניה

שוסטק. אליעזר

קברני־מישנה לוקח ינאי
 למיני אל־פסק, למערכות באירופה גדול ביקוש בגלל

 החליטה טנסור. בחברת המיוצרים מחשבים, ולמקרו
 לקבלני־מישנה. שלה ממערך־הייצור חלק להעביר החברה

 העבודה מן חלקים היפנה החברה, איש ינאי. יגאל המהנדס
 בהזמנות הצימצום בגלל מובטל, עמד שציודם לקבלנים

 ולייצר בהזמנות לעמוד מצליח הוא כך מערכת־הביטחון.
מינימאלי. במחיר גדולות בסדרות

 המישטרה
לסמל נטפלת

 לחקירה שעבר בשבוע הוזמן רמת־גני אזרח
 המועצה סמל את שענד מפני במישטרה,

ישראלי-פלסטיני. לשלום
 והדגל הישראלי הדגל שלובים שבו הסמל, עונדי נגד

 שזהו בנימוק ימנית, הסתה בעבר כבר היתה הפלסטיני,
 הנחיה למישטרה נמסרה משנה יותר לפני אך אש׳׳ף״. .דגל

 בסמל כי שקבעה לממשלה, המישפטי היועץ של ממישרדו
פסול. כל אין

הוגשה שפיגל, אהוד הסמל, עונד נגד התלונה

 בראש בארנמים
ואגנר פסטיבל

 של היובל באירועי שכיכב בארנבוים. דניאל המנצח
 אחר לפסטיבל עתה מתכונן הפילהרמונית, התיזמורת

 על אסורות שיצירותיו המלחין ואגנר, ריכארד לכבוד —
הישראלית. התיזמורת

 רביעיית־ על לנצח בארנבוים עומד שנה בעוד
 הניבלונגים׳׳, ״טבעת ואגנר, של האופרות
 פולחן־ואגנר, של בעיר־בירתו הגדול בפסטיבל

שבגרמניה. ביירויט

במוניות סמויים שוטרים
 קיבלו ירושלינדתליאביב השרות בקו נהגי־מוניות כמה

 סמויים, שוטרים על־ידי שנרשמו תנועה דוחות לאחרונה
 בשבע נוסעיהם את הנהגים בודקים כעת לנוסעים. שהתחזו
להפליא. מרגיזה במהירות לנהוג מקפידים וגם עיניים,

בצרות בית־תוכנה
 בתוכנות המתמחה בארץ, הגדולים מבתי־התובנה אחד

לקשיים. נקלע עיסקיות,

י״וימ; ז״יודא כעריכת


