
קיסר? את דוחקי□
 מכוונת מודאגים קיסר, ישראל ההסתדרות, מזכ״ל מקורבי
 הקשורים הנושאים את להצניע פיפלגודהעבודה הנהגת

 מעדכתיהבחירות. במיסגרת בהסתדרות,
 הצנעת שמשמעות מכך חוששים הם

 רגלי בדחיקת ביטוי לידי תבוא ההסתדרות
 לרוץ שלו האופציה וביטול מההנהגה, קיסר

בעתיד. ההנהגה לראשות

היועץ? יה*ה מי
 לבתק מנסה חריש, יוסף לממשלה, המישפטי היועץ

 חוזה פי על הבאה. בשנה בתפקידו להמשיך אפשרויות
הממשלה. עם מיוחד

 בספטמבר. לגימלאות לפרוש עומד חריש
 שתדלנותו, על כועסים במישרד־המישפטים

 שיעור־קומה, בעל מישפטן מהר למצוא ומנסים
 במישרד, חריש של שילטונו יונצח שלא כדי
לגימלאות. פרישתו אחרי גם

 ״בנק שערוריית אחרי לניו־יורק מגוריו
 לתחומי מעבר עסקיו את מרחיב לאומי״,

ארצות־־הברית.
 יפת כי לספר השבוע ידעו בניו־יורק העיסקית בקהילה

 עיסוקיו. להרחבת באירופה, למסע־עסקים יצא
 לארץ, להגיע מתכוון אינו סיפרו, כך יפת,

 ופיננסים בנקאות בענייני לעסוק וממשיך
 ידועה אינה עדיין שמהותם בינלאומיים,

במלואה.

243
 של 231ה־ היום ביולי, 25ה־ השני, ביום

 180 על צה״ל דובר מסר האינתיפאדה,
 כולל אינו זה מיספר פלסטיניים. הרוגים

אח ומסיבות מתנחלים מירי ההרוגים את
רות.

 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
האינתי מתחילת הפלסטיניים ההרוגים

הרוגים. 243 על פאדה
 דיווח הרמטכ״ל, סגן ברק, אהוד ואילו

 לוועדת־חוץ־וביטחון שעבר השלישי ביום
 מירי הרוגים 170 שמהם הרוגים, 211 על

אחרות. מסיבות 41ו- חיילי-צה״ל
פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 314 על ניים
ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 211 •

נחלים.
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 59 •
 ומהת־ ממכות כתוצאה הרוגים 20 •

השמלות.
אחרות. מסיבות הרוגים 24 •

ב״חברת הדתות

 שפוסות מבוגרות, אסירות עם קטינות מוחזקות למקובל.
 עם מינמליות ועצירות למישפט. הממתינות עצירות עם

רגילות. עצירות
 למפקד פנייה ליזום מתכוונת האזרח לזכויות האגודה

 התנאים ישתנו לא ואם המרחב. ולמפקד בית־המעצר
לבג״ץ. לפנות האגודה מתכוונת הבלתי־מתקבלים־על־הדעת

 □וכר־מרקט*□
פז בתחנות .

 בעלים, שעבר בשבוע שהחליפה ״פז״, בחברת
 בתחנות- סופר־מרקטים רשת הקמת שוקלים

הארץ. רחבי בכל החברה של הדלק
 במשק־הדלק, הרפורמה מהסכם פועלייוצא בנראה, זהו,

 חברות־ בין ההתחרות את שהגביר ־שעבר. בשבוע שנחתם
הישראלי. השוק על הדלק

למיחקפה החכמים
 במיתקפה לפתוח עומדת הפניקס, מבעלי חכמי. מישפחת
 מם־ של ומחלקת־החקירות מס־ההמסה ראשי על ציבורית
ההכנסה.
 שמחלקת־החקירות טוענת חכמי חת8

 מסתירה מלוכלכת, מערכה נגדם ;
גנגסטריזם. של שיטות נגדה ומפעילה עובדות

הרחוק למיזרח שופט*□
 שופטים עומדים בתי״המישסט, פגרת תום עם

 חלק הרחוק. למיזרח מאורגן לטיול לצאת רבים
 ואחרים בפגרה, תורנות לבן עושים מהשופטים

 לטיול להצטרף שיוכלו כדי מישפטים דוחים
וחצי. כחודש שייארך

 סוגר שפ*רא
נלשרדים

 חברת-הש- תעשיות״, קיסריה ״גלנויט
 שפירא, אברהם חבו״הכנסת של טיחים
 ב״בית־ה• מישרדיה את השבוע סוגרת

בתל־אביב. טקסטיל״
והמתק לקשיי־נזילות שנקלע שפירא,

לח מקווה עובדיו, משכורות בתשלום שה
שכר־הדירה. הוצאות את זאת בדרך סוך

ברדיו גם שמיר־פר□:
 פרם, לשימעון שמיר יצחק בין רדיופוני עימות

 יהווה, הבחירות, למועד בסמוך שיתקיים
 השלום״ ״קול שידורי של שיאם את כנראה,
הבחירות. לקראת
 של כללי־המישחק כל לפי ייערך הרדיופוני העימות

 העימות אתרי כנראה, וייערך, הטלוויזיונית, המתכונת
 דנציג. איתן ובהנחיית הטלוויזיוני,

 המנהיגים, שני מקורבי בקרב היום כבר מתבשל העימות
מיקומו. נקבע לא ועדייו

ה־לפועל מחסני הווגא  ה
ם מלאי

 למכירות מהגדה סוחרים מגיעים לא האינתיפאדה בגלל
 בבתי־המישפט. חחוצאה־לפועל סישרדי של הפומביות

 מקלטים, מכשירי־טלוויזיה, הצטברו כך עקב
 שונים חפצים ועוד ומכשירי-וידיאו, מקררים
קונים. להם נמצאו שטרם

העובד*□״
 מסתובבות העובדים״ ״חברת בצמרת

 מתפקידו להדיח כוונות על שמועות באחרונה
 של חברדדבת שהיא ״רותם״, חברת מנכ״ל את

״הסנה״.
 העיסקיים הכישלונות בעיקבות באות שהשמועות נראה

 חברת־הביסוח עם מההתקשרות ובעיקר חתם, חברת של
 לחסנה. רבים הפסדים שהסבה אנענינת,
 לערוך ממשיך ערמון, ריצ׳רד הסנה, של החדש המנכ״ל

 שמועות נפוצו מהפקידים כמה ובקרב בחברה, בדק־בית
בהרחות. יתחילו שבקרוב

 חברות למכירת התוכנית את בהסנה עתה בודקים זה לצד
 ההסתדרותית. תברת־הביטוח שבבעלות ונכסים
 של ברכישה רב עניין מגלים מתווכים כמה

 החברה, שבבעלות ובניינים מישרדים
תל-אכיב. של העיסקי בסיטי הממוקמים

א ביטחוניות ״השרון לפל
 בין בלתי-פוסקות התנגשויות בעיקבות
 הפליליות והאסירות הביטחוניות האסירות

 שרות־בתי-הסוהר שוקל ״נווה-תירצה״, בכלא
 הביטחוניות האסירות את להעביר אפשרות

״השרון״. לכלא
 הכנות על מספרות השרון(תל־מונד) בכלא שמועות
 בנווה־תירצה ואילו הביטחוניות. האסירות לקליטת
 תפקידה את ממלאת אינה הנהלת־הכלא כי מספרים
 עץ מעלימה הפוליטיות, האסירות של שלומן בשמירת

 מעוררת אף מסויימים ובמיקרים עליהן, מההתקפות
אלה. התנגשויות

במ״גרש־הרוס״□ •צפיפות

הפרקליטות מיחשוב
 כל ימוחשבו שנתיים עד וחצי שנה תוך

במדינה. הפרקליטויות
 בשבוע בערד שהיתר, פרקליטים, בהשתלמות גורע כך על

 יהיה המיחשוב וד־ניטאל. 2001 החברות זכו במיכרז שעבר.
 בתיק המהלכים שלבי כל את דכלול מאוד, יסודי

 בפרקליטות, לייעול יביא הדבר כי מקווים המישפטי.
במישפטים, הטיפול ולזידוז

בבג״! תישאר
 בימי סר. דוברת מתפקיד בשעתו שהודחה מי שילה, רחל

 בתפקיד אך הבניין, באותו כנראה, תישאר, גביש, ישעיהו
אחר.

 איגוד דוברת בתפקיד לכהן הוצע לשילה
הקיבוצית. התעשייה

 משנה ה״סינרמה
״עודה את

 בקרוב להיסגר עומד ה״סינרמה״ אולם
 מדים־ יוסב שבמהלכם שיפוצים, ולעבור

ב שיתמקד מפואר, לאולם־מופעים קוטק
מחזות-זמר. בהעלאת עיקר

סך ם חו־ש מו רי עי צ ל
 ״חדשות״ עיתון מתכוון הקרובים בשבועות

לצעירים. חדש מוסף לפרסם
 הוא המוסף של וקהל־היעד גילת, צבי הוא המוסף עורך

.22ל־ ז6 שבין הגילים בטווח

 חדש מינו*
האווירית בתעשייה

 לענייני שר-הביטחון עוזר שבס, שימעון
 כחבר בקרוב להתמנות עומד התיישבות,

 האווירית, התעשייה של מועצת־המנהלים
מישרד-הביטחון. כנציג

 למנכ״ל המישנה בץ בעבר שהיו עימותים על ידוע
 פרוייקט רקע על אוסטרינסקי, אריה האווירית, התעשייה

 שוב, יעלו אלה שעימותים הנמנע מן זה אין הלביא.
שבס. של מינויו בעיקבות

עיסוקיו מרחיב יפת
את שהעתיק יפת, אדנסט לשעבר הבנקאי

 העצירות קיימו האחרון החמישי ביום
 התנאים על שביתת-מחאה במיגרש־הרוסים

בכלא. הנהוגים הקשים
ובניגוד איומים. צפיפות בתנאי מוחזקות האסירות

עיתוני□ נגד אסיר
 ושנדון חמורה, בעבירה שהורשע אסיר

 תביעות־ להגיש עומד שנות*מאםר, 12ל־
יומיים. עיתונים שלושה נגד דיבה

 ידיעות אלה עיתונים פירסמו לדבריו,
אח חמורה בעבירה נחשד כאילו בולטות,

 אישי, באופן רב נזק לו נגרם ובכך רת,
 במהלך שלו במערכת־ההגנה פגע שאף

 מיכתבים האסיר שלח בינתיים מישפטו.
לפצו ביקש ובהם עיתונים, אותם לעורכי

לו. שנגרם העוול על תו

פולק עול ל הטו — ״בלל׳
 שיצא פולק, ישראל התעשיין של האוטו־ביוגראפי סיפרו
 בבעלות בחר, חברת על־ידי לאור הוצא לשוק, אלה בימים
כלל. קונצרן

 שבה קודמת, עיסקה משלימה זאת עיסקה
 ״פולגת״ בחברת השליטה את ״כלל״ רכשה

פולק. מידי

 חדש ״אוא
לברית־המועאות

לברית־הםזעצזת. חדש שף־״צוא על ומסר באחחוה
 בארץ, המיוצרות בשמלות־בלה מדובר

 ליהודי-ברית- עקלקלות בדרכים והנשלחות
בפרט. גרוזיה וליהודי בכלל, המועצות
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