
 לעבודת־ אמצעים מכוניות: ניידות, די אין שבמישטרה
 לרכישת המתאים הזמן זה אץ וכי השוטרים, של השדה

לשר. חדשה מכונית
 מכונית קיבל שר״המישטרה כי נמסר ממישרד־המישסרה

 הרכב ממאגר שרי־הממשלה, כל מקבלים שכמוה
הממשלתי.

 בעבר שהיה קופר, זיו עורן־ ■זראל־דוז, הנקרא השבועון, את
 בניריורק הוא אף המופיע שלח, ישראל השבועון של כתב

העברית. בשפה
 שמואל עם סיכסוכים רקע על 11של ישראל את עזב קופר

 עם ביחד החדש השבועץ את ומוציא העיתון, בעל שמואלי,
 אלקטרוניקה וסוחר יבואן ביליג, יוסי בשם אחר ישראלי

בניו־יורק.

במערך פדק־פית
 מועמד־ לבחירת במיפלגת־העבודה, הקולות ספירת תום עם

 זווילי ניסים במטה נעיר הסוכנות, יו״ר לתפקיד המיפלגה
 למרות זווילי, זכה לא מדוע לבדוק שנועד בדק־בית,
 ניצחונו. את שצפו ולמרות שניתנו ההבטחות

 חלק ועימר שחל, שמשה הראה בדק־הבית
 בזווילי, תמיכה הבטיחו חוג,,תפנית״, מאנשי

 דיניץ. עבור לבטוח הצביעו אך
 על המיפלגה, מזכ׳׳ל ברעם, עוד עם בעימות נמצא שחל
 המעוך. של מטה־הבחירות כיו״ר ברעם של בחירתו רקע

 זווילי. של מתומכיו אחד היה ברעם
 המושבים של הוותיקה ההתיישבות אנשי גם

 לבסוך תמכו אך בזווילי, תמיכה הבטיחו
בדיניץ.
 שזווילי הוחלט כבר מיפלגת־העבודה בצמרת

 ירכיב וכאשר אם הבא, שו״החקלאות יהיה
הקרובות. הבחירות אחרי הממשלה את המערך

לוי במחנה קרע
 נוצר בתנועת־החרות לוי דויד של במחנהו

 לתפקידים מועמדי־חרות בחירת ערב קרע,
בסוכנות.

 תמכו המחנה, מראשי קליינר, ומיכאל רייסר מיכה ח״כ
 נוספת לתקופת־כהונה תבץ אלי הר־ר של במועמדותו

 התנגד. לוי בסוכנות. מראשי־המחלקות כאחד בתפקידו
 נבחר לא הוא אך תבץ, של מועמדותו הוצגה לבסוף

שמיר־ארגס. מחנה אנשי היו שנבחרו השלושה כמועמד.

 שטרוזמן השופט
לחופשה יצא
 שטרוזמן, אורי המחוזי, בית־המישפט שופט

יומיים. בת פיתאומית לחופשה ביוזמתו יצא
 הביקורת פירסום אחרי באה לחופשה השופט של יציאתו
 בתל־ המחוזי בית־המישפט נשיאת אבנור, חנה שמתחה

 לעד־ההגנה, בבלגיה חיקוו״דין לערוך החלטתו על אביב,
 אבנור של ביקורתה בארץ. שנעיד סמים למישפט בקשר

 בית״המישפט נשיא שמגר, מאיר לשופט במיכתב הועברה
העליון.

 הפיתאומית חופשתו את נימק שטרוזמן
אישיות. בסיבות

 על פייסה נאסרה
ממלאוו׳ תיירת

 אנייס בשם ממלאווי, תיירת של לארץ כניסתה
 במסוך־הגבול שעבר בשבוע נאסרה מואנה,
ברפיח.

 דרכון נשאה היא מקאהיר. באוטובוס הגיעה התיירת
 בירור אחרי כי במעבר״הגבול, לשוטרים והסבירה בתוקף,
 אינה כי לה נאמר בקאהיר, ישראל בשגרירות שערכה

 לישראל. לאשרת־כניסה זקוקה
 וחמישים אלף של סכום השוטרים לפני הציגה גם היא

 שבוע בן טיול לערוך שברצונה ואמרה ברשותה, שהיו דולר
 בישראל. לנצרות הקדושים במקומות

 בגסות בתיירת נהגו רפיח במסוך השוטרים
לקאהיד. בחזרה אותה ושלחו

 פמישטרה זעם
מפונית בגלל
 בגלל רב, זעם האחרונים בימים יש במישטרה

 שר־ שקיבל ״וולוו״, מסוג חדשה מכונית
 החדשה המכונית בר־לב. חיים המישטרה

 מכשיר־ על נוסך במכשיר־טלפץ, מצויידת
 בה. המותקן המישטרתי הקשר
וטענו החדשה, הרכישה על מחו במישטרה בכירים

 בוועד־למעך משבר
באמריקה החייל

 בלום* הוועד״למען־החייל מנכ״ל רודן, זיוה
 הוצאות בגלל מתפקידה התפטרה אנג׳לס,

 מיוחדת, בתצוגת־אופנה לדעתה, מוגזמות,
 לישראל. שנה 40 לציון שתיערך

 רינת, רונית ויינטרוב(לשעבר רונית מארגנת התצוגה את
 ישראל:. של מלכת־היופי שהיתה מי

 אלך 80 של סכום תעלה שהתצוגה טענה דודן
 בערב מתרומות הצפויות הדבנסות וכי דולר,

דולר. אלך 100 על יעלו לא זה

 ישראלית טלוויזיה
בניריורק
 בניו־ האמריקאית בטלוויזיה בערוין־הכבלים

 בת מהדורת־חדשות יום מדי משודרת יורק
 ומגיש עורך שאותה העברית, בשפה שעה

פז. אברהם
 ובהן בעברית, שעות חמש התחנה משדרת ראשון יום בכל

 מישראל. ותוכניות־וידיאו סרטים
 בפתיחת מתעניינים מישראל משקיעים עוד

 בערוצי העברית בשפה נוספים ערוצים
בניו־יורק. הכבלים

בת־ים לעיריית שגיא
 ששימש מי שגיא, יהושע במילואים האלוך
 לראשות הליכוד מועמד יהיה אמ״ן, כראש
 התת בסניך בהצבעה זכה הוא בת״ים. העיר

לוי. דויד מחנה אנשי בידי הנשלט בעיר,
 קציני־צבא אחרי בליכוד מחזרים רבים חודשים מזה

 לשוחתיהם, אותם לגייס ומנסים מהשרות, שפרשו בכירים,
 המקומיות. הרשויות לראשות שירוצו כדי

 לשעבר בר(ברזני), צבי הוא בתור הבא הקצין
 בו רוצה שחרות מישמר־הגבול, מפקד

 רמת־גן. עיריית לראשות כבמועמד
 משה על לכן, קודם לגבור, יצטרכו במצודה ותומכיו בר

 מועמד עצמו רואה הוא שגם לשעבר, הליברלי הח׳׳ב מרון,
 ליברלית, אחוזה היא רמת־גן שעיריית טוען מרץ הליכוד.

 אינו שברזני לכל מזכיר הוא מזה וחוץ גח״ל, הסכם לפי
בעיר. מתגורר

 ילמדו תלמידיס
מורים על להשפיע

 בתל־־אביב, בחנוכה שתיערך מיוחדת, סדנה
 תיוחד אינטרנשיונאל״, ״ש־כ־ל חברת על־ידי

 איך מורים, על להשפיע איך כגון: לשאלות
 לסדנה מידע. מהם לחלוב איך עליהם, להתחבב

אנשי־חינוך. גם הוזמנו

ד ו ה ע ש ר ת פ ״ נ א ר ־ א
 בארצות- המתגוררת מאיראן, יהודית מישפחה

 מיליון 50כ־ מדינת-ישראל באמצעות תובעת הברית,
 שעצות לפי שאיבדה, ורכושה עסקיה על כפיצוי דולר,

 של ועלייתו השאה של נפילתו עם באיראן המישפחה,
חומייני. האיית״אללה

 הגדולה בדיסקרטיות בתל״אביב הוגשה התביעה
והממ המישפטיים בצינורות - בה ומטפלים ביותר

בישראל. מהחשובים עורכי־דין - שלתיים
סס ... הסיפור תב  שמדיצת״ישראל העובדה על מ

 השאה, נפילת אחרי דולר מיליארד כחצי הקפיאה
ביט פרוייקט על-חשבון מאיראן שנתקבלו כספים

 עליית המדינות. שתי בין שתוכנן משותף, חוני
 לא האיראנים אך כמובן, לתוכנית, קץ שמה חומייני

 בחזרה לקבל כדי שונים בצינורות לישראל ופנו שכחו
 זאת, לעשות סירבה מדינת־׳ישראל הכסף. את

 ומכסים לקופת-המדינה, שייכים שהכספים בטענה
 באותן כרוכים שהיו והתשלומים ההשקעות את

איראן. עם עסקות
 קפצה דולר מיליארד כחצי של הזה, האוצר על

 50כ״ רק רוצה היא האיראנית. היהודית המישפחה
 שהפסדיה, חישוב עשתה המישפחה דולר. מיליון

 ממאה ביותר מסתכמים חומייני, מעליית כתוצאה
דולר. מיליון

 חצי וכה כה שבין טוענת האיראנית המישפחה
 כספי- הם ישראל בידי הנמצאים הדולר מיליארד

הללון מהכספים אותם לפצות לא ומדוע איראן.

 באים כשעורכי״דין - מישפסי הליך מתנהל לכן
 אצל גם אלא בתי-המשפט, בלשכות רק לא ויוצאים

 המיפלגה ראשי בעיקר - פוליטית בעלי״השפעה
באוצר. השפעה להם שיש הליברלית,

 מוכנים עורכי״הדין בפרשה: האחרונה ההתפתחות
מיליונים.״ כמה ״על לפשרה להגיע

בסו הפרשה בכל לטפל החליטו בדבר הנוגעים
 לא המצוי שהישראלי השאר, בין הבטיחו, וכך דיות
בקופתו. המשחקים על דבר יידע

 בשבועון־היורדים בהבלטה פורסם זה סיפור
בניו-יורק. לאור היוצא שלנו", ״ישראל

 בזמנו קיבלה התביעה, את שהגישה לוי, מישפחת
 לישראל. מאיראן נפט מכירות על 77־ של בגובה עמלה

גולדנ אמנון עורך־הדין בארץ מייצג המישפחה את
 פרקליטת שטרן, נעמי מייצגת המדינה ואת ברג,
אזרחיים. לעניינים תל־אביב מחוז

 להוצאת בקשה בתיק, הדן לשופט, הגיש גולדנברג
 נדונה, טרם הבקשה הפרשה. על צו־איסור-פירסום

הפר על לשמור ביניהם הצדדים החליטו בינתיים אך
בסוד. שה

 בתיק. פשרה להשגת מגעים מתנהלים בינתיים
 ושרים ניסים, משה שר־האוצר, גם מעורב במגעים
אחרים.

 לס בלוס-אנג תביעה לוי מישפחת הגישה 1984ב״
 נדונה לא התביעה אך דולר, מיליון 150 של סכום על

 הכסף כי שנטען מכיוון והוקפאה, בארצות״הברית
ישראל. בידי מצוי האיראני

פוגשת לגילוי בדיקות
 מן להפעיל התחילו ״השקם״ רשת בחנויות
 לגילוי מיוחדים מכשירים שעבר השבוע
מתכות.

 הנכנסים כל את יסודי באופן בודקים עובדי-הביטוזון
החדשים. המכשירים בעזרת שקם, לחנויות

לגיטוסיה דופר־שדל
 דתנגדות התעוררה מישרד־החינוך בצמרת

 אפרים תת־אלוך של שמו איזכור בעיקבות
 מנהל לתפקיד כמועמד דובר־צה״ל, לפיד,

 בתל־אביב. ״הרצליה״ גימנסיה
כדובר־צודל. תפקידו סיום לפני עומד לפיד

מתחרה יורדים וויתון
 בעברית, חדש שבועון לאור יצא בניו־־יורק

ישראליים. ליורדים המיועד

 פעל — מ״מוו׳
עשיר פיטחוו׳ ניסיון

 הרצח קורבן מיימוני, זכריה קצין־הביטחון של התיאור
 הצטמצם שתפקידו כגימלאי הירושלמי, בסופרמרקט

 נכון, אינו )2.12.87 הזה בכניסה(העולם תיקים בבדיקת
למישפחה. צער וגרם

 לדרגת בצבא הגיע בפלמ״ח, שירת מיימוני
 בין במילואים. ארוכות שנים ושירת סרן,

 בנשק. בשימוש אנשים הדריך גם תפקידיו
 ענייני־הביטחון כל על אחראי היה בסופרמרקט

המרכזי. בסניך

ללקוחות פיתויים
 מכשירי־ביפרים המספקות חברות״התיקשורת בין התחרות

 חדש. לשלב נכנסה למינויים,
 מתנות ללקוחותיה מציעה ״איתורית״ חברת
 חדשים לקוחות לחברה יביאו אם יקרות,

נוספים.
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