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למישטרה? אמוראי
 של הטלפון שיחות קלטות סיענוח בעיקבות

 את להזמין הארצי במטה שוקלים בלם, דויד
לשיחת־הבהרה. אמוראי עדי סגן־השר

משיב בר־לב
לפטיציה

 לשר־המישטרה עצומה חותמי מאות
ת מחיים מיכתב בבתיהם לקבל הופתעו ב

לב.
להפ בקריאה אליו הופנתה הפטיציה

 להתנב־ קץ שתשים המישטרה, את עיל
 של — טלפוניים איומים בעיקר — לויות

 המישלחת חברי נגד הימץ מן ביריוניס
נציגי־אש׳ך. עם להיפגש לרומניה שיצאה

 חומרת את מבין הוא כי השיב בר־לב
תו אכן היא טלפונית הטרדה כי הבעיה,

 המישט־ את הינחה וכי בלתי-נסבלת, פעה
 הבית לאיתור ״בזק״ עם פעולה לשתן? רה

דנים.

יעקובי נגד מסיתים
 האחרון הרגע של מאמץ יעשו שמיר יצחק של יועציו

 כשגריר יעקובי גר של למינויו להסכים שלא לשכנעו
בוושינגטון.

 להרבות אפשר כך שבפיהם: המתוחכם הנימוק
 על יכעס יעקובי — המערך בתוך מדנים

 וייצמן בהבטחתו,'ועזר עמד שלא פרם, שימעון
ובאפס-מעשה. ממורמר לשבת ימשיך

רמילוא שולח שמיר
 ליצחק שעבר בשבוע לרגל שעלו הפיתוח, עיירות ראשי
 להם מקשיב אינו שראש־הממשלה להיווכח הופתעו שמיר,
מילוא. רוני לסגן־השר מייד אותם שולח אלא כלל,

הירדים? כל איפה
 שוררת ,ומהמערך מהליכוד הקואליציה, ודכי בקרב

 התקציב דיוני של הקריטי שבשבוע כד על תרעומת
היו׳׳רים: כל נעלמו
 לאמריקה, נסע הליכוד, סיעת ירר קוסמן, חיים
 ירד אדרי, רפי חולה, הקו-יר׳ר, דורון, שרה
הוא. גם נעדר הקואליציה, וירד המערך סיעת

מיקרופון חטף פרס
 בשם בהשיבו בכנסת, פרם שימעון של לנאומו

 פרשת בעניין להצעדדלסדד-היום הממשלה
הקלעים. מאחורי עצבני מאבק קדם ביגון, יומך

 צור, יעקב ישיב הממשלה שבשם פרם רצה שעבר בשבוע
 ארנם. משה יהיה שהמשיב דרש התנגד, שמיר יצחק אולם

 את ליישב בנסיוו נפגשו קורפו וחיים שחל משה השרים
 ישיב. ארנם ופסקו: המחלוקת,

 ביום לארצות־הברית. שמיר של צאתו ער וחיכה ארב פרס
 ממלא־ ניר, ישראל הד״ר עם התקשר הוא בבוקר השני
 צור. את למסת שישלח ממנו ודרש הממשלה, מזכיר מקום

 שקיבלה החלטה לשנות באפשרותו שאין אמר התנצל, ניר
 מקום כממלא פרס, הודיע אז ראש־הממשלה. של גושפנקה

בעצמו. להשיב יעלה שהוא ראש־הממשלה,

ביטוח־טודס
 מבלים בחברות־הביטוח בכירים חמישה
בשווייץ. בחופשת-סקי השבוע

 יוסי המנכ׳ל, בראשות הפניקס, של מצטיינים סוכנים 200
 לצאת עומדים בורוביץ, איתמר הר״ר ומישנהו, חכמי,

בריו. לפסטיבל

קרקעות מרכז דיין
 החברה להקמת דוחף אשקלון, עיריית ראש דיין, אלי

 הקרקעות רוב ירוכזו שבידיה אשקלון לפיתוח הכלכלית
 בחוף־הים, עירונית קרקע של רונאם 600 בעיר: הפנויות

 הדונאמים 2000ו־ בעיר, המפוזרים דונאמים מאות כמה עוד
אפרידר. חברת של

י1ל את מזהירים
 להסכם בהקדם להגיע עליו לוחצים לוי דויד של אנשיו

 להם צפויה אותו, הזהירו כך ולא, — סחנודשמיר עם
להתאושש. יתקשו שממנה קשה, מכה בוועידה

מתדרך אברשה
 בידם מבנם מישרד־החוץ, מנב״ל טמיר, אברשה
 המדיניים הכתבים את השבוע הרביעי

 של מהארץ היעדרותו את מנצל הוא לתידרוך.
ביילץ. יוסי השני, המנב״ל

 שלא כדי ביילין, עם זה בעניין מתחרות טמיר נמנע כה עד
ביניהם. המתיחות את להגביר

 הוועד־הפשל
מהסוציאליים מתעלם

 מהסקירות מתעלמים ההסתדרות של בוועד״הפועל
 דלברשטיין. שרה אליהם שמעבירה החמורות ההכרחיות

הסוציאליים. העובדים איגור יו״ר

בממשלה לילי גם
 בטקס בעלה, לצד התייצבה שרון לילי

 לראש-דד שנערך בלוד, הרישמי הפרידה
 הנוהל לארצות-הברית. צאתו עם ממשלה

 רשאים נשותיהם, ולא שרים, רק כי קובע
ה ראש אולם המכובדים, בשורת לעמוד

 ולפנותה לה להעיר התבייש כנראה טקס
מהמקום.

 בקרוב ההלצה: מייד פשטה השרים בין
פרוץ״. ל״לילי שמה את תחליך גם היא

1ימח משתמשי־המידע
 תוך בירושלים, אלטרנטיבי למידע המרכז של סגירתו
̂  בקרב רב כעס גורמת ביטחוניים, בנימוקים שימוש

 כשרותי״המרכז. המשתמשים
 לענייני הכתבים בעיקר ישראליים, עיתונאים
 סוכנויות- כתבי-חוץ, הכבושים, השטחים

 על נמרצות ימחו בחדל, ומבוני-מחקר ידיעות
 ועדכני מדוייק מידע להם שסיפק המרכז, סגירת

הירוק. לקו מעבר המתרחש על

הגדה מסח שיתוף
 לירדן: ישראל בין במינו מיוחד שיתוך־פעולה

 שומת־ לרשות נשק העמיד הצבאי המימשל
 ברמאללה, הממונים העיריות ראשי של הראש

 מקבלים שברם את ובחברון. באל-בירה
מייח• השומרים

 של חוליה מלווה למשל, רמאללה, בעיריית הממונה את
 שומר־ כל במכוניות. המצהירים חמושים, שומרים שיבעה

 ומפקדם לחודש, שקלים) 575(דינארים 125 משתכר ראש
 שקלים). 900(דינאר 200 —

אלטרנטיבה. של החדש הגיליון מוסר אלה פרטים

בבנקיק ישראלי נשק
 בתערובת־ תשתתף גדולה ישראלית נציגות

בבנקוק. חודש בעוד שתיערך נשק,
 שהביתן הוחלט הישראלית, הנוכחות את להצניע כדי

 שטח לו והוקצה האמריקאי, הביתן בתוך יובלע הישראלי
 יצרניות־הנשק של הרב מיספרן בשל אולם מ״ר. 20 של

 הישראלית המובלעת של שיטחה צמח לתערוכה, שנרשמו
מ״ר. 500 על תשתרע והיא

 מנהלי חסרים
ת1חשבונ

 מורגש מדופלמים מנהלי־חשבונות 500 לפחות של מחסור
 קורס על חסותה פרשה לישכת״רואי״החשבון בשוק.

 כדי למינהל, בהמיכללה מדופלמים לבעלי־מיקצוע
המחסור. על להתגבר
 הפועלים מנהלי-החשבונות אלך 30 מתוך

מדופלמים. הם 700 רק בארץ,

 פסיכותראפיה
בחרל לישראלים

ישר פסיכותראפיסטית לזרוב, דבורה
 מפעילה לארצות־הברית, שהיגרה אלית

 למהגרים. נפשי טיפול חדש: שרות שם
 של בבעיותיהם מטפלת היא במיוחד
מישראל. יורדים

״יש הניו־יורקי לשבועון סיפרה לזרוב
 במיוחד סובלים הישראלים כי שלנר ראל

ממשי ארצם, נטישת על מריגשי-אשם
 המיזוודות, על רבות שנים לחיות כים

האמ החברה בשולי להישאר מתעקשים
 התוצאה: בה. מתערים ואינם ריקאית
 יציבות בחוסר המאופיין בתני, דיכאון

אישית.

שניה מחשבה
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 ולחדש במחיר לרדת שוקלים ״רסקו״ בחברת
״סאדאב-דנקנר״. עם המשא־־ומתן את
 בקריית־בדגוריון קרקע מרסקו לקנות עמת החברות שתי

 מיליון 1.5 של מהיר על סוכם דיתת. 100 לבניית בחולון,
 את שהעלתה רסקו, של פיתאומית דרישה אולם דולר,

העיסקה. את פוצצה מיליון, 1.7ל־ המחיר

ציון סיכרי גברו
ת  של יועצו ציון, אברהם הד׳ד של סיכוייו גב
 מישרד־ במנב״ל להתמנות שתר, אברהם השר

המישפטים.
 למישפטים מרצה ציון, כי שמועה הופצה השבוע

 לשמועה בפלילים. בעבר תרשע תל־אביב, באוניברסיטת
שחר. כל אין

לשדם? הולצמן
 שיכון מנכ״ל לתפקיד לוי דויד בלישכת המועדף המועמד
איילון. נתיבי איש הולצמן, ח הוא ופיתוח

בלתי־נראית גדר
 במיתקגי־נופש בהצלחה זוכה ישראלית אלקטרונית גדר

 סמויה היקפית, הגנה של במערכת המדובר באירופה.
 מעוררת אינה ולכן הקרקע, לפני מתחת המותקנת מהעין,
מבוצר. אתר של רושם

:זי ______________________1__________________

התכנס הצוות
 כפי שלא מוסר: חברות־הביטוח, מנכ׳׳ל גולומב, שמואל
 של צוות־ההסברה התכנס שעבר, בשבוע זה מדור שצפה

אחת. חברה של נציגה רק ממנו נעדר האיגוד.
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