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 למועצת העבירו פרץ יצחק הרב של מקורביו
 יסכים לא שפרין חד־משמעי, מסר חכמי־תורה

 יקוצצו לא אם ש״ם רשימת בראש לעמוד
 עד במיפלגח דרעי אריה של סמכויותיו
למינימום.

 על טאקסי כתרגיל שבועיים לפני שהודיע פרץ,
 מתפללי שלו, קהל־הבוחרים מתגובות מעודד התפטרותו,

 למתרת. מיד שהיה באב וכתישעה השבת ביום בתי־הכנסת,
 השורה חברי מצד תמיכה של גדול גל גרמה הודעתו
בש״ס.

חילוקי־דיעותברץ
 לדדי אלוני שולמית בין ברץ, חילוקי־־דיעות

 מערכת* של פתיחתה את מונעים צוקר,
ברץ. הבחירות

 ואילו אמריקאי, בסיגנון מערכת־בחירות מעדיף צוקר
אינטלקטואלי. במלל יותר להתמקד שיש סבורה אלוני

ת מאתר רבץ פו דלי
 מיפלגת־ של האחרונה ״שרינו׳׳ פורום בפגישת
 על בהתקפה רבץ יצחק השר יצא העבודה

 למערכת־ להירתם שתחת במיפלגה, שדים
 נגד ידיעות מדליפים המיפלגה, ישל הבחירות

 מאבקי של שיקולים מתון* מטדדהבחירות
ירושה.

ל ךג מאיים פ
 לפרוש מאיים בן־גל אביגדור(״יאנוש״>

 ולביטחון. לשלום מהמועצה
 כי התברר בערב, השני ביום שהתקיימה המועצה, באסיפת

 הזמן הגיע כי ההנחה את ברצינות שוקלים הדוברים כל
 אש״ף. עם לשלום ישיר משאיומתן תנהל שישראל
 חוסיין, המלו של נאומו כי בדיעה מאוחרים היו הנוכחים

 שקרוי מה על הגולל את סופית סתם לכן, קודם יום
הירדנית. האופציה

 זו, מאחדות־־דעים שחרג היחידי היה בדגל
 בעצם זה עושים, שאתם ״מה וצעק: התרגז
הליכוד!״ של לידיים לשחק

שוטרים מזיכוי מודאגים
של זיכויים משני מודאגים המדינה בפרקליטות

 אלימה תקיפה על פלילי לדין שהועמדו שוטרים
אזרחים. של

 לממשלה, המישפטי היועץ לפני העלה בפרקליטות מקור
 השוטרים, נגד החקירה שתיקי החשד את חריש, יוסף

 שלא כך במכוון, מרושלים היו עצמה, במישסרה שהוכנו
 השוטרים. את לזכות אלא לשופטים נותר

 צואה מרח החשד על־פי אשר הרס׳׳ר של בזיכויו המדובר
 שני של השבוע, וזיכויים, שכנו, של הקיוסק דלת על

 הואשמו אשד נתב״ג, בתחנת מישמר־הגבול שוטרי
 שנעצר מיפו, באזרח שעות, במשך חמורה, בהתעללות

 נמל־ ליד בתחנת־אוטובוס ישב כאשר ברורה בלתי מסיבה
התעופה.

הנסיעות אי>ר — דיניץ
 לכהונתו הראשונים החודשים בשיבעת
 בתואר דיגיץ שימחה זכה הסוכנות בהנהלת

הנסיעות. אלוף!
 בארצות־ ביקר ובמערבה, במיזרח־אירופה כבר היה דיניץ

 משלושה יותר בילה ובסד־הכל ובדרום־אמריקה, הברית
 האלופים שיאי את לשבור והצליח בנסיעות, חודשים

דל. כץ ואברהם נרקיס עוזי מאיר, יצחק הקודמים:

246
 ה־ היום באוגוסט, 1ה־ השני, ביום

 צה״ל דובר מסר האינתיפאדה, של 238
 כולל אינו זה מיספר הרוגים. 183 על
 ומסיבות מתנחלים מירי ההרוגים את

אחרות.
 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

האינתי מתחילת הפלסטינים ההרוגים
הרוגים. 246 על פאדה

פלס מקורות מוסרים זאת, לעומת
ה הפירוט לפי הרוגים, 320 על טיניים

בא:
ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 214 •

נחלים.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 20 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 60 •
אחרות. מסיבות הרוגים 26 •

הסוכנות □,נוטש
 הסוכנות את באחרונה פוקד עזיבות של גל

הציונית. וההסתדרות היהודית
 של רבות שפונקציות בעוברה נעוץ מהעזיבות חלק

 בסוכנות עונד כל למישרד־הקליטה. הועברו הסוכנות
 מתנהל והמשא־ומתן נענה.מיד, לפרוש, מישאלה המביע

אחוזים. 300ל־ 250 בץ כלל בדרך הפיצויים, גובה על

ם וחכמי לו* מקו גולץ ב
 יהיה איגוד־חברות־הביטוח של הבא היו״ר

 לוי. עוזי ״מיגדל״, הביטוח קבוצת מנכ״ל
 שנאלץ גולץ, אלפרד •טל מקומו את היורש

 חברת מראשות סילוקו בעיקבות להתפטר
•״הסנה״.

 לכיסוח־חיים, החברות התאחדות יו״ר כיום שהוא לוי,
 ויכנס זה, בתפקיד שנים ארבע של קדנציה משלים

אחדים. חודשים בעוד החדש לתפקידו
 יתפוס ההתאחדות, כיו״ר לוי, של מקומו את

חכמי. -וסי ״הפניקס״, חברת מנכ״ל

א ״אגד״ מת ל של מ
 ספקי בינתיים סובלים לממשלה ד1א כין מהסיכסוך

 שרותיהם. על כספים מקבלים שאינם הקואופרטיב,
 לספקים, הועברו שלא שקלים במיליוני המדובר

 צמיגים. בספקי וכלה בקבלני-ניקיון החל
 הממשלה בץ במערכת־היחסים אי־הננות בגלל נגרם הדבר
 מן לקבל צריו שהקואופרטיב זסכומים1 לגבי לאנד

הממשלה.

ך חרסינה ר ד לוורשה כ
 חברי את לשכנע הצליחה ״אל־על״ חברת

 החברה, בשתתי להשתמש היהודית המגבית
חכור. ב״קונקורד״ לטוס תחת
 מלל ראשונה, מחלקה לתנאי 767 בואינג הוסב כך לצורך

 תחת דיילים, 15 של וצוות רוזנטל של מערכות״חרסינה
 המדריך תמיר, ג׳יל מארגן המיבצע את הרגילים. השיבעה
אל־על. של הראשי

 לניו־ ותחזור לוורשה מניו־יורק תצא הטיסה
יורק.

ל המלווים הכוונת ע
 כרי משותפת לפעולה נערכים ומס־ההכנסה המישטרה

 המתמחות החברות של פעילותן את מקרוב לבדוק
 מדהים. בקצב באחרונה הפורחות בריבית, בהלוואות
 של בסיפרי-החשבונות תתרכז הבדיקה

 חוקי על עוברים אינם אם לבירור הסוחרים,
הריבית.

 הפועלות חברות־הגביה של פעילותן תיבדק כן
 הן כי בחשד בריבית, המלווים בשרות

ואלימות. סחיטה אמצעי מפעילות

ח ?■כיון א ה ך ב ל
 על שלה. 129ה־ התחנה את שעבר בשבוע חנכה סשל

 בן־שמן מיער המוביל בכביש בשילת, הנמצאת התחנה,
 היה בזיכיון לבסוף שזכה ומי רבים, קופצים היו לירושלים,

 עופר. ייה (מיל׳) אלוף־מישנה
 איש-העסקים של בן־אחיו הוא המאושר הזוכה

״סונול״. מבעלי עופר, יולי

דירות מפנה בדנוב״ץ
 להשכרה, במקורם שנועדו בחולון, בנייני־דירות שישה

 ולהעמידם לשפצם במטרה מדייריהם, אלה נימים מתפנים
למכירה.

 חברת הודיעה מפתיע, באופן באחרונה,
 כי לדיירים הבניינים, בעלת ״ברנוביץ״,

 הדיירים לטענת חוזדדהשכירות. נסתיים
 ארוכות לתקופות שכיתת להם הובטחה
 לשפץ בדי רבים כספים השקיעו והם במיוחד,

דירותיהם. את
 בבניינים שהתגוררו בדיירים מדובר מסויימים במיקרים
 ויותר. שנים 10 של תקופות
 מימוש של בתהליך שהמדובר נמסר, ברנוב׳ץ מחברת

 לדיירים גם הדירות יימכרו שבמיסגרתו נכסים, והחלפת
 חוזה, כל לכבר שבכוונתם גם נמסר בכך, ירצו .אם עצמם,

לרחוב. דיירים לזרוק כתנות כל להם ואין

מל פרטי קומנדו בנ
 קרביות יחידות יוצאי של יחידת-עילית

 נמל- מיתקני כל את מהשבוע, חחל מאבטחת,
חיפה.
 שזכתה השמירה, קבוצת של אזרחית ביחידה המדובר
 חברות. חמש השתתפו במיכרז רשות־הנמלים. של במיכרז

 התקציב בארץ. זה בנושא הגדולים המיכרזים אחד זהו
 בחודש. שקל אלף 200מ־ יותר הוא המיכרז של החודשי

 נמל־ את השמירה חברת היום מאבטחת במיכרז הזכיה עם
למצריים. ישראל בין מסופי־הגכול כל ואת אילת

ר והפעם — לול פ ס ב
ב שהפכה ״לול״, תוכנית-הטלוויזיה

 להתפרסם עומדת לסרט, האחרונה שנה
בספר. והפעם בקרום,

 הרעיון. יוזם הוא כהן אורי המפיק
ה כל את בספר לפרסם מתכוון הוא

ו קיטעי־קישור התוכנית, של טכסטים
רבים. צילומים

 של פיסקי־דין קובץ
השלום בדוי־מישפט

 פיסקי-דין קובץ לאור יצא בישראל בראשונה
במדינה. השלום בתי-מישפט של נבחרים,

 העליון, בית־הסישפט של פיסקי״דין קבצי יצאו כה ער
 בית־מישפס של הרץ לפיסקי המחוזיים. בתי־המישפט ושל

 כן ועל לגביו, אפילו מחייב תקדים של תוקף אין השלום
היום. ער אלה בתקדימים צורך כל היה לא

ב״איכילוב״ שיפוצים
 משפצים בתל-אביב ״איבילוב״ בבית-החולים

 — חדר-חקבלה את יסודית בצורה אלה בימים
 מכניסים מחדש, אותם ובונים דלפקים מפרקים

ועוד. חדש ריהוט
 גדול בחדר מחיצות־זכוכית לבנות היא העיקרית המטרה

 בו להתקין היה ניתן לא ולכן פתוח, עתה עד שהיה זר״
 אלף 100ל״ מגיעות נסך־הכל, ההוצאות, מיזוג־אוויר.

דולר.
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