
 אל־ לאגוחז ש״ח חמישה של תרומה על אחת קבלה וגם
 ממרחב־ לובטון, דווה מפקחת־מישנה מדווחת כך סס.

סראוח. השוטרים בביטאון העמקים,
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וב גורבאצ את להקדים
 נסיעה לעצמו לארגן מנסה שמיר יצחק

 רגן, רונאלד עם לפגישה לארצות-הברית,
 עם לשוחח היא תיקוותו נובמבר. בחודש
 םגישת*הםיםגה לפני האמריקאי הנשיא

 גורבאצ׳וב, למיכאיל רגן בין הצפויה העולמית,
 להסכמה הסובייטים עם להגיע שלא ולשכנעו

 פרס. נוסח בינלאומית ועידה על
 הבא, בחודש לארצות״הברית יוצא עצמו פרס שימעון
ההפוך. בכיוון מאמצים שם ויעשה

כלישכתארנס מילוא

כת עוד גלזר־תעסה:
 לחקירת הוועדה יוזמת גלזריתעסה, מרים דדב

 לרשימת נוספת קבוצה לצרף עומדת הכתות,
 מאוד הפופולאריים אם״, ה״איי חוגי הכתות:

 הגבוה. הבינוני המעמד אצל בעיקר לאחרונה,
 של נציגים עם פירסום, לו ניתן שלא סגור, בדיון

 מהמשתתפים הת״כית דרשה שונים, ממשלתיים מישרדים
החדשה. האופנתית הקבוצה על מידע למענה לאסוף

וההדלפות כוע!
 דויד להתמודד יצטרך שאיתם הראשונים הדברים אחד

 מכת־ הוא באוצר, התקציבים על החדש הממונה בועז,
 במישרד. זו מיחידה ההדלפות

 הפורש, הממונה של בגיבויו האגף פקידי זכו כה עד
 אך ממישרדו, דברים מדליפים אין כי שטען פוגל, אהרון
 על־ידי הותקף כאשר מביכים, למצבים אחת לא נקלע

 היה ושברור בעיתונות, שפורסם מידע על באוצר בכירים
באגף־התקציבים. מקורו כי

תמךרודיך קרע

;לעסקים
 חפצי־ אוסף את השבוע העביר תמן כי נודע בינתיים
 לביתו בהרצליה נוינדל־דניאל ממלון שלו האמנות

 ויקר, מסובך לוגיסטי מיבצע היה האוסף שינוע שבלונדון.
דולארים. אלפי בעשרות ההעברה, לצורך בוטחו, והחפצים

 מחשב פרצות
כבתי־ספר

 חדש, מסוג בעיה עירך בתי־הספר מיחשוב
 למחשבים חדירה כה. עד ידועה היתה שלא

תלמידים. הישגי ועל מורים על מידע ודליית
 חדשה תוכנה של מיסחרי פיתוח הצדיק התופעה היקף

 מפגי אמצעי־בטיחות מערך הכוללת בתי־הספר, לניהול
 בין היתה עסל רשת בלתי־רצויימ משתמשים של גישה

 בץאר. שפותתה החדשה, התוכנה של הראשונות הקונות
בתי־ספר. 45ל־ כבר נמכרה היא

ושם ל,,■ד כבסים
ב יצאה הבאה, הפגנת־השבת לקראת

 הקריאה בירושלים החרדיות שכונות
 אם ביגדיהם, את לכבס שלא לאברכים

 עליהם שתתיז הצבועים במים יוכתמו
 את לאסוף היא דרבנן ההוראה המישטרה.

 בחבילה אותם לצרור המלוכלכים, הכבסים
ושם״. ל״יד אותם ולשלוח

 החרדי ההיגיון את מבין שאינו למי
 שהמיש- הוא הרמז הכבסים: שמאחורי

הנאצים. כמו מתנהגת טרה

ד1״ו ו כ ש ב ר
 לעבור מילוא רוני סגךהשר מתכוון מחו״ל, שובו אחרי

 המיזרחית. בירושלים ארנס, משה של המתפנה ללישכתו
לחרות. כספים לגייס לחדל, השבוע נסע מילוא

 טבית־דחם העבירה
להתאבד ניסתה

ש מבית־לחם הצעירה עליאן, עיטאף
 מכונית■ להפעיל שעמדה בחשד נעצרה
 את הציתה היא להתאבד. ניסתה תופת,

 ״שערי בבית־החולים ואושפזה בכלא, תאה
 חוקרי־השב״ב, חמורות. כוויות בגלל צדק״,

 פרקליטיה, עם להיפגש ממנה שמנעו
 את מישפחתה ומידיעת מידיעתם הסתירו

 ביום רק נודע הדבר נסיון־ההתאבדות.
 כשהחוק־ בבית־המישפט, השבוע, השני

 היעדרה סיבת את להסביר נאלצו רים
הארכת-המעצר. על מדיון

 והפיטריה ״המר&ל
בכרזה

 מרדכי של שירו מודפס שבה חדשה, כרזה
 של פיטריה רקע על שלך״, המרגל ״אני וענונו
בהשבוע. החל בארץ מופצת גרעיני, פיצוץ
לזזענונו. שסבי סישפט לסע) שועד על־ידי הופק הפוסטר

בעיות
המשימה״ ב״כוח

 מוו־הסשימוו בהקמת חלק שנטלו אמריקאיים יהודים
 חמורות בתלונות פרם לשימעון לפנות עומדים הכלכלי

וביזבוזים. מחדלים על
 המועסקים ופקידים אנשי־־עסקים לטענתד״

 ודמי־ משכורות גובים ב״כודדהמשימה״,
 תפוקה לספק מבלי וזאת אסטרונומיים, הוצאות
בהתאם.

 כהונתו בתקופת פרם, של ביוזמתו הוקם סת־הסש־םה
כראש״ממשלה.

רק״ורטורס
לאסיה

 בפראג, פרטי לטיול יצאה אלוני שולמית
 כן לפני הקומוניסטית. המיפלגה של בסיועה
 בלת* שהיא קרייסקי, ברונו אצל בווינה, ביקרה
שמו. על הקרוי הפרם
 מישלחת* במיסגרת במוסקווה, לבקר עמדה אלתי

 משביטלו שבועיים. לפני המפורסמת, המזכ׳׳לים
 את לפצות רק״ח משתדלת המישלחת, את הסובייטים
אחרים. קומוניסטיים לאתרים בטיולים משתתפיה

למכירה
 המוכר, למכירה. מוצע שבת ערב הדתי־יסני הצהובון

 לחסלם אלא אינו זה, בעיתון העיקרי השליטה בעל שהוא
שסט.

במיגדל ומי מי
 תל־ לעיריית סמוך זן־העיר, מיגדל של איכלוסו לקראת

 הדירות. קוני של לזהותם ביחס הסקרנות גוברת אביב,
 בולטות ודמויות פוליטיקאים הדירות רוכשי בין כי נראה

 200ב־ החל בזמנן נמכרו הדירות והציבורי. הפרטי במשק
כפול. הוא בשוק ערכן היום דולר. אלף

אילת!״ את ״הורסים
 אילת עיריית ראש הופמן, רפי בץ העימות

 גדול רעש לעורר עומד בעירו, המלונאים לבץ
התיירות. בעולם

 בבתי׳ הפרועות המחירים לעליות נחרצות המתנגד הוכמן,
 המלונאים: באוזני סגורה, בישיבה באחרונה, הטיח המלון,
אילתו׳ את הורסים ״אתם

מרוצים ר בשע

בבית־המישפט x מיסטר
 בשרותו אבו־חצירא לאהרון מלכודת שטמן א', ״מיסטר

 במישפטו כעד־תביעה אחר־כך ושימש זיגל בנימין של
 בבית־המישפט שעבר בשבוע נראה השר־לשעבר, של

בירושלים. המחוזי

מתקרב השני הערוץ
 דיוניה את לסיים עומדת גולדשטיין פינחס) (ח״כ ועדת
 להפעלת האחרונים ההליכים ייפתחו ואז קצר, זמן בתוך

השני. הערוץ ן

זמן ירוויח שחל
 הרשות לפני שחל משה של הופעתו לקראת מתת

 במשק־הדלק: תוכנית־הרפורמה בעניץ לאנרגיה, הלאומית
 לפני עמדתו את להציג השר אמור הבא השלישי ביום

 את ידחה הוא כי שמועה פשטה השבוע אך הרשות,
, , , זמן. להרוויח כדי הופעתו,

 שחל, אל שלחו חברות-הדלק כי נודע בינתיים
 איש־ את מתוכניתו, לרדת אותו לשכנע בנסיון

לזאבי שלו. לקוח בעבר שחיה זאבי, גד העסקים

סחר לא דוני
 לא בקלן, הישראלי איש־העסקים שסודן, רוני

בסמים. בסחר במעורבות הואשם ולא נעצר
 סמך על שעבר, בשבוע תשקיף ברף שנכתב למה בניגוד

 והמיסעדן המלונאי הודה הגרמנית, בעיתונות דיווחים
 כמות של אישית בצריכה רק הגרמני התובע לפני

הרשעה. ללא כספי קנס עליו והוטל קוקאין, של מיזערית

ל״אל־סם־ התורם
 השלל נתפס בצפון, מהגדולים סותר־סמים, של במעצר

דולארים אלפי זהב, של אחד ק״ג הרואין, גרם 600 הבא:

בנווה־תירצה איידס
 בכלא- שנערכה שיגרתית בבדיקה

 אסירה כי התברר, שה־חירצה הנשים
 לאיידם. נוגדנים בדמה נושאת צרפתיה

לשח אפשרות שוקל בתי־הסוהר שרות
לצרפת. ולגרשה מוקדם שיחדור ררה

מהקירקוע
 ועיירות־ שע״ד(״שכונות חחדש הפורום

 מביטול הצהרת-סיפוק פירסם פיתוח״),
ח״לביא״.

 דיין אלי כמו ומועצות, עיריות ראשי חברים בשע״ר
 פרץ(שדחתו, עמיר אזולאי(אשדוד), אריה (אשקלון),

 כמו מירושלים, שכונות פעילי וגם ברטוב(אופקים), יחיאל
ברזילאי. ומני מרציאנו סעדיה בן־שיטרית, דדי סויסה, ימין

 שלממשלה מקווים ״אנו שע״ר: אנשי קובעים
 ההתנחלויות ביטול על גם להחליט האומץ יהיה

 באמצעות במיוחד השלום, לתהליך והצטרפות
בינלאומית.״ ועידת-שלום

 ראש יש
דונחמגויקאים

 בית־ כראש מונה סמורדינסקי (״איצ׳ה״ז מאיר הפרופסור
 מרוייקים למדעים בפקולטה למתמטיקה הספר

 כמרצה משמש ),51(סמורדינסקי תל־אכיב. באוניברסיטת
 אחדות שנים לפני היה שנה, 25מ־ יותר זו באוניברסיטה

לסטטיסטיקה. החוג ראש
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