
גיאות
ננתי־מלון

לעו השקל של הקפואים המחירים
 מחירי״המ־ הקפאת וכן הדולר, מת

אירו בתיירות להצפתם גרמו לונות,
 בתי״המלון כל היו שעבר בשבוע פית.

 תייר מקום. אפס עד מלאים בתל־אביב
אר בן למלון ללילה דולר 34 משלם

מו בהחלט שהוא מחיר כוכבים. בעה
שך.

 גמה:ותן
כלכלה? צה׳׳ל

במקו המשרתים אנשי-מילואים יש
 ארוחות להם לספק ניתן לא שבהם מות

 להם אזמר צה״ל צבאיים. במיטבחים
 תקופת־המילואים ובסוף בחוץ, לאכול
ה כי העלה בירור דמי־כלכלה. יקבלו
כל ליום איש״המילואים שיקבל סכום
ארו לשלוש לו להספיק הצריך כלה,
 3.20 חוזר: אני שקל. 3.20 הוא חות,

שקל.
ממנת־פלאפל. יותר קצת

 טוענים הם המכס. חוקרי על־ידי בות
 משובח בשר־־עגלים מייבא הוא כי

ההיטל. את משלם אינו וכך אחר, בשם
 שקרוי מה של כמויות מייבא פלקון

 עלי פיטמה (״המעלים שומן־כסלים
 של תעשייתי לעיבוד המשמש כסל"),

 כולל זה שומן והמבורגרים. נקניקים
 כי טוען המכס שונים. באחוזים בשר

 עגל בשר היה בשומן שהיה הבשר
 הכמות ממחצית יותר שהיה הולנדי,
 היטל יש הולנדי עגל יבוא על בשומן.

 שומן על ואילו לטונה, דולר 3750 של
 ההפרש לטון. שקל 2.5 של היטל יש

ברור.

שחייץ תושב רווה
 רווה, גד הירושלמי עורך־הדין

כי שהתגלה אחרי מישראל שנמלט

ער מתחרים

 חמישה אמריקה צפון מבנק לווה
 הכוללים שונים, לצרכים דולר מיליון
 מאז מתגורר באוסטרליה, חווה הקמת

 של מעמד קיבל באחרונה בציריך.
 זכות לו שמקנה דבר ציריך, תושב

במקום. ועבודה קבועים למגורים

האולימפיאדה
 על מתחרות ישראליות חברות כמה
 האולימפיאדה באבטחת הטיפול קבלת
 המתחרות בין .1988ב־ בסיאול, הבאה

 אייזנברג קבוצת של החברה
 של החברה שלום, אברהם בראשות

 וחברת יפת, ויצחק לנגוצקי יוסי
 ואברהם בר צבי של די־איי־טי

רינות.
רווה עורד־דין

שונים לצרכים דולר מיליון חמישה

וזכה

השיכון במישור נפוטיזם

סרוסי לשעבר יועץ
השיקום ביחידת עובדת אחותו

 והחזירו נהגו, את הדיח לוי דויד •
 של הממשלתיים הנהגים לעתודת

 אחי־אשתו את ומינה מינהל־הרכב,
 חשבו־ כי טוענים המתלוננים כנהגו.

 עוברים הנהג, שמגיש נות־ההוצאות,
 כי שידוע מכיוון ביקורת, כל ללא

 קשר לה שיש האחות, על־ידי אושרו
לשר.
מינוי קיבלה לוי דויד של בתו •

לוי שר־שיכון
כנהג אשתו אחי

 כי אלא השר, של אחיו הוא כי צויין
 המתלוננים עובד־המישרד. הוא אחיו

 סיוע נותן אינו המישרד כי טוענים
חדשות. לדירות לשכירות

 כיום, מישרד״התעסוקה מנכ״ל •
 לוי, השר של יועצו שהיה מנע, דויד
 ללא לתפקיד בת־דודתו את מינה

 במישרד־השי־ ביחידת־האיכלוס מיכרז
כוו.

 חברת ומנכ״ל השר של מקורבו •
 בני מישרד־השיכון, של אפרידר

לעבו בל־אחיו את מינה כשדיאל,
 מישרד־השי־ של ביחידת־המחשב דה
בירושלים. כון

 סינה פרוסי, אבנר השר, יועץ •
 לשיקום ביחידה לעבודה אחותו את

 הגיש סרוסי אותו בירושלים. שכונות
 שנהרס על להוריו, לפיצוי בקשה

העוב העלמת תוך בו, שגרו בית־נטוש
ברמלה. קוטג׳ להם יש כי דה

 פרקליטות־המדינה הגישה כאשר
 בעיסקי־ המעורביס נגד כתבי־אישום

 כתבי־ הוגשו רונית, קוץ של המניות
 אליעזר מנהלי-הקרן, נגד רק אישום

הבנק נגד וכן ריגר, ויוסי פישמן

הור אבו־חצירה אהרון כאשר
 ציבוריות קרנות בכספי שימוש על שע

 מרבית הבינו לא הפרטיים, לענייניו
 בקרב שהרי ממנו. רוצים מה בני־עדתו

 למנהיג־הציבור כי וידוע ברור תומכיו
בכספי־הציבור. להשתמש מותר

מיש לנושאי בטענות באים כאשר
 קרובים של העדפות על ציבוריות רות

 מבינים בני־עדתם אין שוב ומקורבים,
לתפ נבחרו הם שהרי מהם. רוצים מה

 כדי בני־עדתם, על־ידי הציבורי קיד
אותם. שיעדיפו

 מבקר־ אנשי כאשר עתה, גם כך
 נפוטיזם על חומר אוספים המדינה

 דויד של ממלכתו במישרד־השיכון,
 רוצים מה מבינים הנשאלים אין לוי,

מהם.
המתבררות: העוברות בין

 העדפה תוך בטבריה, במישרד־השיכון
קודמים. זכאים פני על

 סיוע קיבל לוי דויד של אחיו •
 בבית־ חדשה בדירה שכירות לתשלום

 לוועדה כחוק בקשה הגיש האח שאן.
 המטפלת במישרד־השיכון, מיוחדת

לא בבקשה לעובדי־המערכת. בסיוע

רוטשילד בעל־בנק
כתב־אישום הוגש לא

 בנק בבורסה, העסקות את שביצע
 הוגש לא משום־מה וסחר. למימון

 של הנאמן הבנק נגד כתב־אישום
 שהאחריות למרות כללי, בנק הקרן,

 שלו. היא מנהלי־הקרן, אחרי הישירה.
 בעל־הבנק, של רמז היתה לכך הסיבה

 כי דדדרוטשילד אדמונד הברון
 יוגש אם בישראל עסקיו את יחסל

הבנק. נגד כתב־אישום

ל א נ י / ו א ב מ בי ל

 דיפלומטיים דרכזנים
הישראלים רכל

 דרכונים קיבלו בניו-יורק, במישלחת־הביטחון המועסקים ישראלים, 25כ־
 על־ידי מאסרם מאפשר ואינו דיפלומטי, מעמד להם מקנה הדבר דיפלומטיים.
האמריקאיים. השילטונות
 בעת נתפסו מישלחת־הביטחון עובדי שכמה אחרי התקבלה על־כך ההחלטה

החוק. על עבירות ביצוע
 תיק ששכח אחרי בלונג־איילנד שנתפס עובד־המישלחת, של היה אחד מיקרה

פצצת־מיצרר. של דגם ובו
 של לבניין גג דרך נסיון־פריצה בעת עובד־המישלחת נעצר אחר במיקרה

אמריקאית. חברת־מחשבים

עיתונות לעסקי נכנס מיכאל
 בתי־ רשת בעל מיכאל, דניאל

 מועדון־ בעל ובעבר לבגרות, ספר
ר ובשארם־אל־שייח׳, באילת צלילה

 זילברברג אבנר של חלקו את כש
 העיתונאי של עתוני־הספורט ברשת
אייזנברג. שאול

 בית־סו־ מיזנון מפעיל זילברברג
 אייזנ־ עם במחצית שותף והיה קולוב,

למיכאל. חלקו את מכר עתה ברג.
 השבועון את כוללת לאור ההוצאה
 ירחון והטוטו, הספורט חדשות
ה־ האיגוד בשיתוף היוצא הטניס,

אייזנברג ועיתונאי־ספורט מיכאל בעל־עסקים
עיתויי־ספורט עד מבתי־ספר

מחיר
הכבש
לשיא
שלמי

ה הגיע לצרכן כבש קילו מחיר
 הוא הסדר ולקראת שקל. 30ל־ שבוע

 ובעיקר המיזרחיים, היהודים יאמיר.
לסעו בזרוע־כבש חייבים המרוקאים,

 זרד שתי רק יש כבש לכל הסדר. דת
 שלוש מזה (הקדמיות). כשרות עות

 (ולא מישרד־החקלאות מונע שנים
 ששר־התע• למרות מישרד־התעשית

 מן זוכה בחוותו, כבשים המגדל שיד״
 על להגן כרי כבשים. ייבוא ההפקר)
 ממניעת בתוצאה המקומיים. העדרים

המקו המגדלים ומאי־יכולת היבוא
 מחסור יש השוק צרכי את לספק מיים

 היה חודשים כמה לפגי עד בכבשים.
מחצית. לצרכן המחיר

 מונע הוא כי טען שר־החקלאות
 כבש קילו מחיר שכן כבש. ייבוא
 ואילו לקילו, שקל 1.5 הוא מיובא
 שקל 4.5 היא מקומי קילרכבש עלות
 המחסור, בגלל כיום, למגדל. לקילו
שק 10ב־ חי כבש קילו המגדל מוכר
הקילו. לים

 המקים והמקומונים לטניס, ישראלי
רב וכן ובגבעתיים תל־אביב בצפון
בישראל. הסקי איגוד עון

 אוחדו
 התביעות

קנון נ\ד
 בעלי־ של תביעות של רב מיספר

שבבע קנון, חברת־הסרטים של מניות
 גלובוס, ויורם גולן מנחם לות

 ראשונה מדרגה אחת לתביעה אוחדו
 הוליווד השבועון מוסר כך —

ה את מאשימה התביעה רפורטר.
 של האמיתי המצב בהסתרת חברה

 על התובעים מתלוננים בעיקר החברה.
 לרשות־ניירות־הע־ שגמסר בדו״ח, כי

 1 הפקת* הוצאות את החברה הפחיתה רך,
 שיפרה וכך לא־נכונה, בצורה הסרטים

העסקיות. התוצאות את כוזבת בצורה

 שומן־הנסדיס
בלקון של
 הבשר יבואני גרול פלקון, יעקב

בער־ ושוחרר נעצר לישראל, והדגים

ובדל בניה ודלק, כימיקליםסוסה
 טובים. מאזנים שיפרסמו ודלק. ,כימיקלים דקסטר חברות למניות לב שים ~

 על השתלטותה את השלימה מת״מ בניה. ומאגרי מת״מ למניות לב שים
 להיכנס בל״ל של קרנות־הנאמנות החליטו שעבר ובשבוע בנית מאגרי
 וכן שוקן, ברחוב מ״ר 9000 בשטח מיבנה־תעשיה עתה בונה מת״מ אלה. למניות

 וכן חיפה, באיזור עתה בונה מאגרי־בניה בלומפילד. איצטדיון ליד ם־׳ר 8000
 בצומת־גלילות. רב־מכר אתר משלימה

 בהרצליה. רב״מכר בבניית בקרוב תתחיל אלרוב חברת גם
 לצפות ואין לשיא, הגיעו וכלל בטוחה קבוצת מניות כ■ נראה זאת לעומת
אלה. ממניות להפתעות
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