
יידחה סכב־המינו״ם
 לכותרות שגרם סבב־המינויים־הבבירים,

 בעוד רק כנראה, יתקיים בתיקשורת, גדולות
שנה.

 ממינוי חוץ בכירים, מינויים שום צפויים לא לבחיחת עד
 יש הבחירות אחר־ עליהם. הוחלט שכבר שניים, או אהד

 את יחליף מי להחליט כדי חודשים, כמה שיידרשו להניח
ומתי. מי,

הבחירות במטה בלגאן
 במסה בילבול קיים המקומיות לרשויות הבחירות דחיית עם

 של המועמדים בחירת ועיתוי אופן לגבי מיפלגת־העבורה
לעיריות. המיפלגה

 גירעון המיפלגה, של מטה־האירנון ירד שלח שעבר בשבוע
 בחירת את לעכב הורה ובו לסניפ״המיפלגה, מיכתב גזית,

 לכנסת. לבחירות עד המועמדים
 המוניציפלי, המטה ויו״ר שעות 24 חלפו לא

 הורה ובה הפוכה, הוראה שיגר פרץ, יצחק ח׳׳ב
במועמדים. לאלתר לבחור

ממליצים מחפש גגד■
 בסו!? מיזרחי, בצלאל של בנו בחתונת

 רחבעם(״גנדי״) עברו באשקלון, השבוע,
 אותם והחתימו הנוכחים בין ואשתו זאבי

 שגנדי ״מולדת״ של החדשה הרשימה על
 גנדי זקוק חדשה, כרשימה בראשה. עומד

ממליצים. של החוקי למיספר

בפיחות תומך המעדר
 הקפאת שלדעתו משום שער־החליפין, בשינוי תומך המעדר
 במיפעלים לפגיעה המשק, מיבנה לעיוות גרמה השער

המקומי. והייצור הייצוא חשבון על הייבוא ולעידוד
 ונראה בפיחות, מתבטא בשער השינוי בפועל,

 לטעון כדי זו בעובדה ישתמש הליכוד כי
 אחרי האינפלציה את יאיץ המעק־ שדווקא

הבחירות.

ולוי שרון בין ״ביתך
 מיפעל בעניין למשא־ומתן המקורבים גורמים
 במיפעל כי השבוע העריכו בבית״טאן ״ביתן״
 דבר, *טל בסופו שתביא, דינמיקה נוצרת

לסגירתו.
 השרים בין סמוייה תחרות מתנהלת בניתן המשבר ברקע

 בבית־ הליכוד בסניף השליסה על לוי ודויד שרון אריאל
שאן.

 את שהציב המועצה, ראש בן־לולו, שלמה
 מראשי הוא הליכוד, מטעם לכנסת מועמדותו

 לוי, דויד של בנו לוי, ג׳קי ואילו שרון, מחנה
 המועצה לראיטות מועמדותו את הגיש

כמתחרהו.
 את אמר לא עדיין קבלו, פיני מועצת־הפועלים, מזכיר גם

 מיפלגת־העבודה. מטעם למועמדותו בקשר האחרונה המילה
 פוליטי ויכוח מתנהל המפוטרים בעניין הוויכוח מאחורי
 הפנימיים המחנות התארגנות על השלכות לו שיש מקומי,

בתנועת־החרות.

לנאום הורשה לא חביבי

רבץ. יצחק
 במוצאי־שבת שנערכה בהפגנה לנאום חביבי הוזמן בתהילה
 האחרון ברגע אך המינהלייס, העצירים את לשחרר בתביעה

 את להעמיד והחליטו מהזמנתם עכשי! שלום אנשי נרתעו
ומפ״ם. ר״ץ אנשי לרשות רק הבימה

 טרחו לא לשלום המתקדמת הרשימה אנשי את
כלל. להזמץ

גור נגד חקירה
 חקירה של קיומה את אישר דובר-המישטרה

 מיפלגת־ מועמד גור, אפריים נגד המתנהלת
 בבחירות זיופים של חשד על לכנסת, העבודה

הקודמות. המוניציפליות

 הארצית היחידה
חשדות בודקת

 חשדות בודקת עדיין לחקירות־הונאה הארצית היחידה
 מס־ההכנסה, של החקירות במחלקת ושוחד למעשי־שתיתות

 מתנועת־ פעילים ובין מתפקידם כבר שפרשו פקידים ביו
לוי. דויד ממחנה החרות
 עובד נעצר בזמנו, שהתפרסם המיקרים, באחד
 שקיבל בחשד פרישתו, אחרי אחדים ימים

מקבלן. טובות־הנאה
חדשים. גילויים וצפויים הסתעפה הפרשה

249
 245ה־ היום באוגוסט, 8ה־ השני, ביום

 185 על צה״ל דובר מסר האינתיפאדה, של
 ההרוגים את כולל אינו זה מיספר הרוגים.

אחרות. ומסיבות מתנחלים מירי
 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי

האינתי מתחילת הפלסטיניים ההרוגים
הרוגים. 249 על פאדה

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 324 על ניים

ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 215 •
נחלים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 59 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 22 •
אחרות. מסיבות הרוגים 28 •

 חדשה פרשה
העובדים ב״חברת

 תהיה, העובדים״ ב״חברת הבאה הפרשה
 חלק שהוא המרכזי״, ב״המשביר כנראה,
להסתדרות. זיקה לו שיש הקואופרציה, ממרכז

 לר,משביר. ההתיישבותית התנועה של בחובות מדובר
דולר. מיליון 180ל־ המגיעים

ל״אגד חיובי פירסו□
 כדי יחסי־ציבור מסע שוקלת ״אגד״ הנהלת

 הקואופרטיב, כלפי בדעת-הקהל בנסיגה להילחם
 מישרד- עם בעיות מפיטורים, כתוצאה

אחרים: שליליים וסירסומים התחבורה

נגנז אדם
 נמנע אדם הזמר של הרבים ממעריציו

בצו מחופש אלילם את לראות באחרונה
בבגדי-אשה. היתולית רה

 אדם מופיע שבו בסרט-טלוויזיה מדובר
 באחרונה פוליקר. יהודה לזמר כמלווה
 אך הסרט, את להקרין בטלוויזיה הוחלט
 כל את הפעיל אדם, של אמרגנו צח, שלמה

 הסרט, הקרנת את למנוע כדי השפעתו
נגנז. והסרט לתדמיתו, מחשש כנראה
 היה ניתן לא צח שלמה של תגובתו את

להשיג.

הפירסום מרכזת ״בור
 הקשורים מישרדי־פירסום, בקרב החשש גובר

 מנב״ל גאץ, בני יטל מהחלטתו ״כור״, במיסעלי
 ויחסי-הציבור תיק-הפירסום כל את לרכז ״כור״,

״ערוצים״. — ה״קו־אוס״ של חברה-בת בידי
 בתפקיד שירש כאשר גאון בני על־ידי הוקמה ערוצים
 ויחסי־ פירסום שרותי נותנת היא והיום הקדאופ, מנכ״ל
כור. להנהלת ציבור
 לדרוש מיהר הוא האחרון לתפקידו גאון נכנס כאשר

 מישרד־־הפירסום על לו לדווח בקונצרן החטיבות ממנהלי
 הפסיק וגם ביחסי־עבודה, נמצאים הם שעימם ויחסי־הציבור

 ויחם. ממישרד־הפירסום מר למטה שרותים לקבל
 פירסומאים יש כור. מבניין הנמרצות ההכחשות למרות
 זו. מגמה של בסימנים החשים

 מהלך הוא אחד בגוף הקונצרן של תקציבי־הפירסום *ריכוז
אחד. בקול לפעול לקונצרן יאפשר וגם לחיסכון, שיביא

בסוכנות חדשים מינויים
 של שליחי-העלייה ראש שהיה מי מחנאי, זאב

 ואת תפקידו, את סיים בצפון־אמריקה, המובנות
 אורי של ממקורביו צ׳סלר, חיים יתפוס מקומו

 דור־ מראשי המחלקזדלעלייה, ראש גורדון,
 מיפלגת-העבודה. של ההמשך

ארצי. משק מנהל הוא מתנאי של החדש תפקידו

 חדשות רכישות
אחרונות״ ל״ידיעות

 ״קול של הבכיר עורך־החדשות ניר, יואל
 את שנים, הרבה אחרי לעזוב, החליט ישראל״,

 לתפקיד בקרוב מתמנה והוא רשות־השידור,
אחרונות״. ב״ידיעות בכיר עורך

 תל־אביב עיריית
עובדים מייבאת

 עיריית של חבדדדבת לפיתוח״, תל-אביב ץ
 פועלי־בניין 15 באחרונה ייבאה -אביב,
 חדיט קהילתי מרכז בניית לסיים כדי מפורטוגל,

תל-אביב. בצפון

הדתית לאשה ,,הצופה״
 עיתון בקרוב להוציא מתכוון ״הצופה״ עיתון
הדתית. לאשה

 ומתי שמו יהיה מה העיתון, את יערוך מי ברור לא עריץ
לאור. ייצא בדיוק

 תמידית אשרה
דורש לכל לארה״ב:

 שטרם מפה־לאוזן, שמועה עדיין זוהי
 לקבל מאוד קל באחרונה בפירסום: זכתה
 באשרה לא מדובר לארצות-הברית. ויזה

 רבים, אנשים תמידית. אלא חד-פעמית,
 הקרוב, בעתיד נסיעה מתכננים שאינם

 באמצעות או אישי, באופן לשגרירות, פנו
 אומרים שיהיה. ויזה. וקיבלו סוכדנסיעות,

 היא בנושא המדיניות לשינוי שהסיבה
 לחץ את להוריד הקונסוליה של שאיפה

הפניות.
המדי ששינוי מספרות גם השמועות

 גורמים של ההנחייה בביטול קשור ניות
 האמריקאית לקונסוליה בממשלה בכירים
למ כדי קבלת-האשרה תהליך את לסרבל

הגירה. נוע

 מדינתי־ישראל
בערבית וארץ־ישראל

 שיצא וארץ־ישראל״, ״מדינת־ישראל הספד
 ״בית- בהוצאת אחדים חודשים לפני לאור

 בשפה גם לאור עתה לצאת עומד ברל״,
הערבית.

 והדתית הפוליטית ההיסטורית, הדילמה את המש?!״ הספר,
 מחברים, ו 4 בידי נכתב ומדינת־ישראל, ארץ־ישראל בין

 בערבית לאור שיצא הראשון הפרק דורון. ארס בעריכת
 ערביי־ישראל נושא על הכותב מסאלחה, עומר של הוא

בארץ־ישראל.

השמיץ מתחרה מיפעל
 קשיים על שעבר בשבוע שפורסמו הידיעות

 ״שמוק״, חברת נקלעה שאליהם תקציביים,
מתחרה. חברה על־ידי כנראה הופצו

 בבקשה היקב לאותו פנה מישרד־התעשייה־והמיסחר
 חברת על־ידי נקלטו שלא הענבים כמות את שיקלוט

 הידיעות את והפיץ שקיבל במידע השתמש היקב ק.1שט
ק.1שט של התקציביים הקשיים על

״קוקה־קולה״ אריזות
 מערכת באחרונה רכשה ״קוקה-קולה״ חברת

אריזות. לעיצוב ״סאיטקס״ מתוצרת קדם־דפום
 של השונות האריזות לעיצוב המיועדות במערכות המדובר
אמריקה. יבשת בכל המשקה

ת רי י או ד ב ב ו ד ז


