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 מתעניינים הפולגים
באחזקת־מטנסים

 לשפץ באפשרות מתעניינים פולץ שילטונות
 חברת־התעוסה מטוסי את באן ולתחזק בארץ

״לוט״. שלהם, הלאומית

* ׳ למדינות מר־נתייהאפו׳־טה״יד' י
איראן.

 שדרום־ העובדה את הדגיש הוא במיוחד
 155 תותחי לאיראן מוכרת אפריקה

 מתברר, כעת נפט. תמורת מילימטרים,
 מיוצרים אלה תותחים כי בחו״ל, מפירסומים

 ישראליים. ודשיץ ידע על־פי בדרום־אפריקה
 בעולם האפרטהייד מתנגדי את להביך נתניהו של נסיונו

עצמו. לו אישית במבוכה נסתיים השלישי

לסויסה וב ג מחפשים
 במיסגרת פרס. שימעון עם השבוע נפגש סויסה דויד

 תפקיד לו למצוא מיפלגת־העבודה יו״ר שעושה המאמץ
חרש.

היררים עיסקי ייבדקו
 לבדוק יבקשו הכנסת של ביקורת־המדינה בוועדת חברים

 של היוצא הידר מור, דויד של המשותפים עיסקיהם את
 הנכנס. הירד מילמן, דב ושל ופיתוח, שיכון דירקטוריון
 חקלאיים, ומוצרים פחם של בעסקות המדובר

פורטוגל. עם השאר בין

שי״ק הרב נגד שי״ק
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ממעשיה!

 גונדר שעורך הדרמאתיים המירדפים למרות
 מכלא הבריחות תופעת נמשכת מימון. דויד

״מעשיהו״.
 בפקודת לתפקידיהם שהוחזרו סויסה, רפי מודתי שלושת

 מהוראת שנפגע מי מימון. עם בצמוד כעת עובדים בג״ץ,
 תפקידו את שעזב טסטר. ג׳וני המעולה הדובר הוא בג״ץ

 שב״ס. דובר להיות כרי המישטרה, של במחודהמרכז
 לשימעון הוחזר החדש מקומו נתפס, כבר הקודם מקומו
שוליים. בעניינים מועסק הוא וכעת מלכה.

לחת חדשה וולוו
 נתקבלה בתל־־אביב ״וולוו״ בסוכנות

 מאיר בל״ל, לידר חדשה למכונית הזמנה
שקלים. אלף 80מ־ יותר מחירה: חת.

. ס ל

קליינר רייסר
ליעקובי מסבים שמיר

 של למינויו התנגדות מגלה אינו שמיר יצחק
בוושינגטון. כשגריר יעקובי גד
 ירידה תהיה שולחן־הממשלה את נטישתו לכאורה, כי, אף

 לביוגראפיה להוסיף כדי במישרה. יעקובי מעוניין בדרגה,
הפוליטית. הקריירה המשך לקראת מדיני, פרק שלו

 פנה החילוני, השרות בעמותה פעיל שי״ק, ישעיהדתומא
 חילונית הסברה לנהל לו שתעזור בבקשה יבנאל למועצת
 של ברסלב חסידי לכת עוזרת שהיא כשם בדיוק במושבה.

 במקום. להתנחל העומדת שי״ק, הרב
 רחוקים. קרובים הם השי״קים שני
 את קיבל .18ה־ המאה בן הונגרי יהודי מאבותיהם, אחד

 מהקיסר קדושה״ו יושר, ״שלום, של: שמו(ראשי־תיבות
השני. יוסף הווינאי

 מועצת ירד לתפקיד בחרות, פנימיות בבחירות
 גריפל ויגאל רייסר מיכה ניסו מרחב־המרבז,

 קליינר. מיכאל של מועמדותו את להכשיל
בתפקיד. זכה קליינר
קרמר. אריה זכה המרחב, יו״ר של אחר, בתפקיד

בארס: עד פרס

שר־אוצרר להיות ״מתאים
 עימו, להתראות והירבה באלם למיד פרם שימעון התוודע שבהם בימים ,1984 לבחירות סמוך

 בו. ״הביטו למקורביו: אמר אחד דם כי עד לקוסם־ההלוואות־בריבית, גלויה הערצה פיתח הוא
שר־האוצר!״ אצלנו להדת מתאים הוא כלכלי: כישרון איזה

 עובמת על חדש אור זורים מיפלגת־העבודה ראשי עם יחסד על באלם של האחרונים הגילדים
 פירסם התק״ם, הסתבכות על נודע באשר וחצי, שנה לפני בינתיים. ונשכחו בעבר שנתפרסמו

 מתוקף ב״בנק־הספנות״, כבעל־עניין בהכרה לזכות באלם של נסיונו על פרטים הזה״ ״העולם
 נחלצו ולהגנתו זה, מעמד לו לאשר סירב בנק־ישראל ממנדת-הבנק. 107.הד שברשותו העובדה

 ידוע היה לא שבה תקופה, באותה אמוראי. עדי וסגן־שר־האוצר, פרם, שימעון ראש־הממשלה, אז
 ציטרץ(״העולם בן־ציון כתב מבאלם, אמוראי שקיבל שכר־הטירחה ועל סיעת״יחד קניית על עדיין
):12.6.1985 הזה״

 דרורי, יהודה ההון, שוק על לממונה פנה הוא באלם. לימין אמוראי עדי התייצב זה ״בשלב
 באלם. של זכודתיו — כלומר ב״בנק־־הספנות״, המיעוט זכויות על שיגן ממנו וביקש
לבאלס. לעזור וביקש אמוראי פנה במיקרה לא

 רבים כספים תרם הוא במיפלגת־העבודה. כל־כך מיסתורי אינו המיסתורי איש-העסקים
 עצמו אמוראי פרם). למען לקבוצת־אלף(אזרחים גם תרם הוא האחרונות. הבחירות ערב למיפלגה

מעולם־העסקים. באלם את מכיר
 לחצה ראש־הממשלה שלישכת עיתונאים, לפני חודשים שלושה לפני אישר עצמו בנק־ישראל

ב׳בנק־הספנות׳.״ עניין בעל להדת לבאלם לאשר הבנק על
 ל״העולם הכחשה לשגר דוברת־האוצר, אז רבדל, לאריאלה והורה הפירסום, על כעם אמוראי עדי

 י שיגרתי טיפול מוכיחה ההון שוק על לממונה סגן־השר בין ״ההתכתבות ההכחשה: של עיקרה הזה״.
 מיטהר ולהבטיח ציבור־המשקיעים באינטרס פגיעה למנוע כדי הכל נעשה זה במיקרה לחלוטץ...

בבורסה.״ תקין

הדלפה
כתבים הצילה

 מועצת־העיתונות של מישמעתי מדיון הדלפה
 התל־אביביים בתבי״המישטרה את הצילה

בגנותם. ביותר חמורה מהחלטה
 מועצת־ של הוועד־הפועל כי השבוע נודע לכתבים

 ש־תיאמו ״שקרים״, פירסמו שהם לקבוע עומד העיתונות
 על להתנצל עליהם וכי המישטרה נגד פירסום ביניהם״

 עדות. כל מהם שנגבתה מבלי זאת וכל — התנהגותם
 הדדאקוני, ההליך על למחות מיהרו הכתבים

 הוקפאה. וההחלטה גבם, מאחורי שהתבצע
 פרישת אודות פירסומים על המישמרה בתלונת המדובר
שחיתות. פרשיות רקע על תל־אביב. במחוז בכירים קצינים

 ננסי עץ
ישראלי

 ישראלי, פיתוח לשוק וייצא לראשונה ייחשף השבוע
 בגובה ננסי, קוראג׳ונג עץ שנים: כמה במשך בסוד שנשמר

 של לגובה המגיע ענקי. אוסטרלי עץ זהו במקורו ס״מ. 20
מטרים. 25
 לפיתוח האגרונומים השתמשו שבהן הטכנולוגיות שאר בין

סינתטיים). וסתי־צמיחה(הורמונים הננס:

בגל״ץ חוששים
 לכניסתו בדאגה מצפים הצבאית הרדיו בתחנת
שומרון. דן החדש, הרמטכ״ל של לתפקיד

 מתערב חדש רמטכ״ל בל כי זוכרים ותיקי־התחנה
 לוי, משה חדשים. סדרים אצלם להנהיג ומנסה בענייניהם,

 בינתיים אולם יומדהבוקר, את לבטל החליט למשל,
הגזירה. את לעקוף דח־ נמצאה

 ביבי של התותחים
נגדו הופנו
 ממדינות דיפלומטים, מלגלגים האו״ם במיסדרונות

 נתניהו בנימין(״ביבי״) השגריר על לישראל, ידידותיות
 ביניהם. מפיץ שהוא המיסמכים ועל

 להילחם פרטית, ביוזמה נתניהו, החליט חודשיים לפני
 דרום־ עם קשריה בעניין ישראל על הבינלאומיים בלחצים
בין עלהסחר פרטים פירסום היה שלו הפאטנט אפריקה.

נקש של גיסו
םהומות־גזע מבטיח

 בירושלים, הנביא שמואל בשכונת כך סניף ראש חזן, יעקב
 בעיר. חדשות מהומות במהרה לעורר כתא למאיר הבטיח

 הרוצה אשת נקש, רינה של אחיה הוא חזן
מצרפת. שנמלט

 מחלקות שתי
לאיידס

 בשנים יוקמו ״שיבא״ בבית־החולים
 בחולי לטיפול מחלקות שתי הקרובות

 הצפויים האלפים את שיקלטו איידם,
 המחלקות הקמת הבא. בעשור בה ללקות

.1992ב* תסתיים

סלומון
לבוסטו!

 פתח־ של המתפטר האשכנזי רבה סלומון, בריר הרב
קהילה. כרב שם לשמש לבוסטון, ייצא תיקווה,

לאיידס
 בשנים יוקמו ״שיבא״ בבית־החולים

 בחולי לטיפול מחלקות שתי הקרובות
 הצפויים האלפים את שיקלטו איידם,
 המחלקות הקמת הבא. בעשור בה ללקות

.1992ב* תסתיים

 היחצינים
גילדה רוצים

 להקים מתכוונים ויועצי־תיקשורת יחסי־הציבור אנשי
 אותם ויחייב בוגרי־תיכון, רק בה יתקבלו משלהם: גילדה

אגורת־העיתונאים. של לתקנון הדומה תקנון־אתיקד״


