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ביילין־ברעם ברית
 מישרז״החוץ של המדיני המנכ״ל ביילין, יוסי

 מאחרי עומד פרם, שימעון של ואיש־־סודו
 לשורות חדשים אישים של והרכישות׳־

 באישים בעיקר מדובר מיפלגת־העבודה.
 מיזרחיים ואישים מעיירות־פיתוח בולטים
אחרים.

 בספסלי מקום לעצמו למצוא כדי השאר, בין פועל, ביילץ
 בחוגים זעם כלפיו מעורר הוא הבאה. בכנסת המערך סיעת
 מתחרים. החדשים במצטרפים הרואים במיפלגד* שונים
 בפעולותיו תומך המיפלגה, מזב׳׳ל ברע* עוזי
מאחוריו. ועומד ביימן של

 המזנית תנועה
בירידה למידחמה

 נחל־יעוז קיבוץ חכר כץ־עוז, אברהם פגן־השר
 תנועה הקמת יוזם המאוחדת, התנועה ויוצא

בירידה. המלחמה היא שמטרתה המונית,
 יצירת וביניהם רבים, בשטחים לפעול אמורה התנועה
 מועמדים־ עם ישיר מגע הירידה, נגר ציבורית תודעה

 לירידת הגורמות הבעיות על ציבורי דיון ייזום לירידה,
 חברתיים״ לארגן.מילואים כוונה יש השאר, בין ועוד.

 בצה״ל. שלהם שירוודהמילואים את שסיימו לקשישים
 אנשי זו למטרה לאחד ונועדה אל־פוליטית, תהיה התנועה

 וחילוניים. דתיים ושמאל, ימין
מעשיים. תחומים בכמה החלו כבר פעולות־ההכנה

נבדקה לא העדה
 נווה־תירצה. מכלא לחופשה סקורה אנט יצאה בחג־הפסת

 יערי, חוה של לעורך־דינה תצהיר באחרונה מסרה סקורה
 בתיירת מכה גרנות אביבה את ראתה כי טענה שבו

 תל־ברוך. בחוף מלבסקי, מלה המנוחה,
במכונת־אמת לבדיקה שתלד הבטיחה, מקורה

 לעורכת• הבטיחה היא תצהירה. את לבסס בדי
 ותבדק בחג אליה תבוא כי חנוך כרמלה הדין

כמכונת־אמת.
 לא ממידה לשווא. חיכתה חנון• כרמלה אולם

צילצלה. לא ואף הופיעה,

עדה1 תנקם לא
 מינוי על אי־הסכמה יש מישרד־האוצר בצמרת

 להציע האמורה ציבורית, ועדת־מומחים יו״ר
במיסים. לרפורמה מקפת תוכנית

 רשימת המישרד להנהלת הגיש מינהל־הכנסות־המדינה
 כולם ביניהם: המשותף המכנה פרופסורים. רובם מועמדים,

 דוחה המישרד הנהלת ריווחי־הון. על מס בהטלת תומכים
 למס. מתנגד שהשר משום בעיקר המועמדים, כל את

 הקמת את לטרפד כנסיון הרשימה, את מסבירים באוצר
הוועדה.

חדש לקניון מיכרז
 בקרוב לפרמט עומד מינהל־־מקרקעי־ישראל

בת־ים־חולון. קניון פרוייקט להקמת מיכרז
 הערים. שתי שבין בגבול נמצא דונם. 19 בן השטת.
 מיכרז ללא השטח מתן את מועצת־המינהל אישרה בזמנו
 אך באר־שבע, וקניון איילון קניון מבעלי עזריאל, לדויד
הפועל. אל יצא לא הדבר

 משה של חתנו פודהוצר, משה הציע אחר ומתן במשא
 תמורת דולר מילית ארבעה של סכום מטמפו, בורנשטיין

 והמיכרז בתנאים, עמד לא הוא במיכרז. לזכות כדי השטח.
בוטל.

 משקיעים. בקרב רב עניין מעורר שיפורסם, החדש המיכרז
 למרות גדולים, במרכזי־קניות מחסור יש זה שבאיזור משום
 שהיא צעירה, אוכלוסיה של גדול ריכוז במקום שיש

גדולים. למרכז־קניות אוכלוסיית־יעד

איידס למניעת קורס
ליי שוקלים בישראל חינוכיים גורמים

איידס. למניעת חדשה שיטה לארץ בא
 בקורסים בניו־יורק מועברת זו שיטה

 אלה בקורסים ולגברים. לנשים — נפרדים
לדע וזו, לאונן כיצד המדריכים מלמדים

 מהי־ להימנע ביותר הבטוחה הדרך תם,
הקטלנית. במחלה דבקות

 ביותר לפופולאריים הפכו הקורסים
 בתור עומדים רבים ואנשים בניו־יורק,

להירשם. כדי

הכשרות על המילחמה
 מתן בנושא מלחמה התחילה הדתיים בחוגים

הכשרים.
 הספרדים הרבנים כאשר בחג־הפסח, היתה הראשונה היריה

 שפיסקי־ההלבה מכיוון משלהם, הכשרים יתנו כי החליטו
 לאשכנזים. הספרדים בין שונים

 יוסף עובדיה הרב בהשפעת הדתיים, הספרדים
 לבד״ץ מקביל גוף להקים עומדים ש״ם, וראשי

 החרדים מטעם הכשרים הנותן (בית־דיךצדק),
 ברכת את יקבל החדש הגוף! האשכנזים.

 הספרד* הגוף שהוא מועצת-חכמי-התורה,
העליון. ההילכתי

 הראשית. ברבנות התומכת למפד״ל, נוחה אינה זו מילחמה
 מבחינת מעליונותה. הרבנות את מנשלים והספרדים הבד״ץ

 גם בו שמעורבים נוסף, כוח בסים המאבק מהווה ש״ס
רבים. כספים

היהודים על המילחמה
 עולי־ לקליטת שיוקצבו הכספים על המילחמה

 הניח בטרם עוד התחילה ברית-המועצות
 ישראל. אדמת על רגלו כף את הראשון העולה

 השרים את הבא לשבוע זימן ראעדהממשלה
 שר־ שר־הקליטה, שר-העבודה, בעניין: הנוגעים
 היהודית, הסוכנות הנהלת ויו״ר השיכון

 התקציבים. את יקבל מי יוחלט זו ובפגישה
 המיועדים בתקציבים מתמקד המישרדים בין המאבק עיקר
 עמידר שחברת היתה שנדחו, ההצעות אחת לעולים. לדיור
 לעולים. שלה דירות תשפץ
 שישיג הגורם תהיה והיא מהמרוץ, הוצאה לא עמידר

 בשכירות. דירות למישרדי־הממשלה
 פנה כי הקליטה, שר של הודעתו גרמה בינתיים

 דירות לעולים שישיגו שונים למתווכים
 הדיתת במחירי ניכרת לעלייה בשכירות,
דובר. שעליהם באיזורים

הוצפו בנקים
בזמן הוצפו השפלה באיזור רבים בנקים

 מידע למסור מס-הכנסה פקידי בבקשות האחרון
לקוחותיהם. חשבונות על

 חשבונות על רק מידע לבקש פקידי־המס נהגו נעבר
 ובעבירות־מם בהעלמותימס נחשדו שבעליהם ספציפיים,

 על מידע בקשות לבנקים הגיעו האחרון בזמן אחרות.
 בעבירות. או בהעלמות חשודים שאינם לקוחות

 כל על מידע ביקשו שפקידי־־המס מסתבר
 ונתנו מס־הכנסה, של במידגם שעלה נישום

 10 חשודים. אלה שאנשים הרושם את לבנקים
 במידגם. עלו מהנישומים אחוז
 בסעיף המידע איסוף לצורך השתמשו מס־הכנסה פקידי
מס־הכנסה. בתקנות זה לעניין מתאים שאינו

יקס״־פ.י.ט.3״פ מאבק
 חברת לבין ״פניקס׳׳ הביטוח חברת בץ המאבק
 מקבל סלנט, ויורי בליך חגי בבעלות ם.י.ט.,
חדשה. תאוצה

 שפיגלמן, ושמואל שגב יוסף הד״ר פ.י.ט., חברת מפרקי
 דולר. מילית 120 של בסכום פניקס חברת תבע^זת
בבית־המישפס. מתבררת התביעה
 הצעד נגד. למיתקפת יוצאים ״הפניקס״ אנשי

 בית-ניר, קיבוץ שהגיש תביעה הראשון:
 בחשד פ.י.ט. של המפרקים פיטורי את הדורש
במשוא־פנים. שנהגו

 תוצרת־חוץ נעליים
לחיילות

 ייצור־הנ־ בענף ישראליים תעשיינים
 ה־ מישרד-הביטחון. על ממורמרים עליים

 שהוא שבועות, כמה לפני הודיע מישרד
 לחיילות צבאיות נעליים לרכוש מפסיק
 מדי תקבל חיילת כל וכי מאורגן, באופן

נעליים. לרכישת שקל 50 של סכום שנה
 אפשר זה שבסכום טוענים התעשיינים

 בגדה המיוצרות זולות, נעליים רק לקנות
 שהן תוצרת-חוץ, נעליים או המערבית,

בישר המיוצרות מהנעליים יותר זולות
אל.

שיגרתית לא חתונה
 השבוע התחתנו חרוב ויחיא דבידה אסתר
ביפו. החתן הורי בבית
 לפני התאהבו ,22 בן ערבי ויחיא, ,1? בת יהודיה אסתר,
 השניים נעלמו 1986 בפברואר להתחתן. ורצו שנים ארבע

 של אמה הזמינה זמן באותו בנצרת. והסתתרו ביפו מבתיהם
 היכו אנשיו הפגין, הגיע, הוא כהנא. מאיר הרב את אסתר

 המדינה. את הסעירה והפרשה בשכונה. ערביים צעירים
 של הוריה לבתיהם. ויחיא אסתר חזרו אחר־כך ימים כמה

 .אנחנו ואמר: שוחרר נעצר, יחיא בבית. אותה נעלו אסתר
התחתנו. השבוע מאוהבים.״

 ישראליות פרות
לתאילנד

 פרדת 100 לראשונה, יוצאו, חג-הפסח בערב
 מעולה, שטיבן הפרות, לתאילנד. מישראל
לחלב. בעיקר ישמשו

 הטיס התאים, עם העיסקה על האחראי אינוד־מגדלי־הבקר.
 מיוחד. במטוס בכלובים הפרות את

יוני. בחודש לתאילנד ייצא פרות של נוסף מישלוח

הכלכלה נגד האוצר
 משפע נחת שבעה לא מישרד־האוצר צמרת

 שר יעקובי, גד של ממישרדו היוצאות הידיעות
 בתל־אביב. כוח־המשימה ממישרדי או הכלכלה,

 פירסום לתת שלא הוחלט במישרד־האוצר
 ליצור שלא כדי מורת-הרוח, של לתחושה
בממשלה, הכלכליים השרים בין נוספת מתיחות

והתנצלות תודה
 שבירכו מי לכל מודה הזה״ ״העולם

השבועון. של 50ה־ יובל לרגל אותו
לחברי־המער־ מסיבה תיערך השבוע

 מסיבה זאת תהיה ובהווה. בעבר כת
 חוויות החלפת לשם סגורה, אינטימית
וזיכרונות.
 אוהדיו כל לפני מתנצל הזה״ ״העולם

 היא זו. למסיבה הוזמנו לא כי על וידידיו,
 — התקופות מכל לחברי־מערכת נועדה
בלבד.

 יחקור האוצר
דיפלומט

 לחקור הורתה מישרד־האוצר הנהלת
 כנספח ששרת לשעבר, ישראלי דיפלומט
בארצות-הברית. מיסחרי

אר ושב שליחותו את שסיים האיש,
 ולאיש־ לייצואן מדריך ספר, הוציא צה,

 ב- בארצות-הברית. הישראלי העסקים
 ניצל האיש כי חושדים מישרד-האוצר

הממ תפקידו בתוקף לידיו שהגיע מידע
לכתי.

 מיכתב בעיקבות התחילה הפרשה
 ושבו למישרד־האוצר, שהגיע אנונימי

 בספר שפורסם מהמידע חלק כי נטען
 על האיש שהזמין סקרים מתוך נלקח

 באר- שהותו בעת קופת-המדינה, חשבון
צות-הברית.

להכ או לאשר סירבו במישרד-האוצר
 מוסרים אינם כי ונאמר הידיעה, את חיש

במישרד. המתנהלות חקירות על מידע

ל״ארקיע״ זאירי מטוס
 מחברת־התעופה מטוס חכרה ״ארקיע״ חברת

 של לתקופה הוחכר המטוס זאיר. של הלאומית
 תל-אביגדאילת. בקו ויטוס חודשים, שלושה
 ואפשר המלא, צוותו על הוחכר הזאירי המטוס
שחורי־עור. ודיילים טייסים זה בקו למצוא

9סדגזפטי ענת כעריכת


