
מגעים מנהל גנדי
 רשימה לסי,ים המתכוון זאבי, רחבעם(״מדי״)

 מגעים בוזמנית מנהל ״מולדת״, בשם לכנסת
 לאחת להצטרף כדי וצומת, התחייה עם

מהמיפלגות.
 או בכנסת, מושב זו בדיו להשיג מתכוון גנרי אם ברור לא

 שתקבל בכר הרשימות לאחת הצטרפותו את להתנות
שלו. תוכנית־הטראנספר את רישמית

אמורא* עדי

 לבני־נוער מקוד״משיכה ומהווה — ותכשיטנות תיאטרון
 שינים. מסוגים ולילדי־פרחים הומאני, רקע בעלי

 קשר כל שאין טענה גולדברגר. יוכי ביתיהספר, מנהלת
 עוברה אולם בוויצ׳׳ו, שלמדי העובדה לבין המיקרה בין
 בגלל מהצבא וששוחררו הכיתה, אותה בני היו שכולם היא

נפשיות. הפרעות
 ולא כפרטים, אליהם התייחסו שלא טענו המשוחררים

 במערכת ״לכודים הרגישו הם שבהם. בייחודיות התחשבו
קטנונית״.

272
 ה־ היוס באוגוסט, 29דד השני, ביום

 צה״ל דובר מסר האינתיפאדה, של 266
אי זה מיספר פלסטיניים. הרוגים 198 על
ומסי מתנחלים מירי ההרוגים את כולל נו

אחרות. בות
 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי

האינ תחילת מאז הפלסטיניים, ההרוגים
.2ד2ל־ תיפאדה,

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 354 על ניים

ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 230 •
לים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 62 •
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 30 •
אחרות. מסיבות התגים 32 •

את תקנה לא כללבל״ל? ירר
 ירוץ שלא שתהאוצר, סגן אמוראי, עדי

 י מוזכר המעיד, מטעם הקרובות בבחיתת
 יו״ר לתפקיד כמועמד האחתנים בימים

 היו״ר יתפטר אם לאומי״, ״בנק דירקטוריון
 חת. מאיר הד״ר הנוכחי,

 נגיד־ לתפקיד כמועמד אמוראי של שמו הוזכר כבר בעבר
 לתפקיד. זכה לא הוא אולם בנק־ישראל,

 כמי שמו האחחנים בימים הועלה מיפלגת־העבורה בצמרת
 גל׳ל. ירד לתפקיד בכירים גורמי־סשק על-ידי שהומלץ
 לזכות אמוראי יוכל תת הד״ר יפרוש אם כי היא ההערכה
 של התדמית לשיקום לפעול רוכל לתפקיד, רחבה בתמיכה

באחרונה. שנפגעה הבנק

שמיר״ ״אור
 לבדוק לא הנראה, ככל החליט, ״כלל״ קונצרן

 שמיר״ ״צור חברת־הביטוח לרכישת אפשרות
״הסנה״. מקבוצת
 וצימצום הסנה של האירגוךמחדש תוכנית במיסגרת
 בחברת' דובר ולא־גרעוני סביר מאזן להבטיח כדי פעילותה
 ביטוחי לגורם שסיר צור מכירת אפשרות על השבדי□

אחר.
 סינדל חברת־הביסוח היו הפרק על שעמדו הגורמים שני

כלל. וקוגצרן
במגירה. יישאר הרעיון כי נראה

לוחאים רואי־חשבון  מתפשט ■פת
לדרונראפריקה

 פרשות חשיפת לאחר הארץ את שעזב יפת, ארנסט הבנקאי
 גם פעילותו תחומי את הרחיב שלו הפנסיה ותנאי שכרו

לדרום־אפריקה.
 פיננסיים גורמים עם הדוקים קשרים מקיים יפת

 בעיסוקים להם מסייע והוא בדדוס-אפריקד״
התמחה. שבהם בינלאומיים בנקאיים

הבחירות ערב פוגרום
 לקראת נערכים המוסמכים המוסדות

 ואודד מתנחלים של שקבוצות האפשרות
 כפרים בכמה מתוכנן פוגרום יערכו דיהם

 פיצוץ־ על מדובר הכבושים. בשטחים
 בדי התושבים, על באש ופתיחה בתים
ולהבריחם. המונית פאניקה ליצור
להתב -זו פעולה נועדה הידיעות, לפי

 הבחירות לפני האחרונים בשבועיים צע
 וליצור האווירה את לחשמל כדי לכנסת,

הקי הימין למיפלגות שתעזור התרגשות
צוני.

 בץ הסדר אין
והבנקים ,■סולל־בונה״

 דפי עובדים״, ״שיכה יו״ר להודעת בניגוד
 הגדולים, הבנקים שני בין סיכום שהושג אדרי,

 על ״סולל־בונה״, ובין ו״לאומי״, ״הפועלים״
 למערכת החברה מחובות חלק מחיקת

הסדר. שום נחתם לא עדיין הבנקאית,
 דולר, מיליון 350 של בהיקף בחובות המדובר בי יצויין
 של פירושו דולר. מיליון 200 של מחיקה על מדובר כאשר

נציבות־המם. לקופת דולר מיליון 100 של הפסר דבר

!21 פרופיל
 בבית-הספר אחת כיתה מבוגרי חמישה
 במשך מצה״ל שוחררו בחיפה ״ויצ״ו״

.21 בפרופיל האחרונות השנתיים
צילום, — לאומנויות בית־ספר הוא ו־צ־ז בית־ספר

 רואי־ לישכת על כאחרונה מופעל כבד לחץ
 העוסקים בלישכה חברים על-ידי החשבון,

 להקטנת לפעול בדרישה פרטית, בפרקטיקה
 ודישיון הסמכה המקבלים הסטודנטים מיספר
זה. במיקצוע לעסוק
 רואי־החשבון במיספר השנתי הגידול בשל באים הלחצים
 רואי־ במישרדי והמתחרים הפרטי לשוק היוצאים החדשים
. הקיימים• החשבון
 גם להאטה הביאה כבר הכלכלית בפעילות ההאטה

 הקיימים. במישרדים פגיעה היא והתוצאה זה, במיקצוע
 להקשות פרטיים רואי־חשבון דורשים שנוצר המצב בשל

 במיקצוע. לעסוק הסמכה לקבל שמבקש מי על
 מכוונת הכשלה על בגלוי מלהמליץ נמנעים רואי־החשבון

 שלפני לאחר לראיית״חשבון, רישיון מלקבל סטודנטים של
 לערכאות בפנייה שהסתיים דומה ניסיון היה כמושגים
הסטודנטים• ציבור על־ידי מישפטיות

 כלכלייס כתב■□
לשליחות

 כלכליים כתבים שליחת של המסורת נמשכת
ומוסדותיה. הממשלה על-ידי לחו״ל
 מקל, שרגא בירושלים, מעריב הצהרון של הכלכלי הכתב
 שלוש של לשרות לנידיורק הבונדס אירגון בשליחות ייצא

שנים.
 ראש־ של המדיני יועצו מקל, אריה של אחיו שהוא מקל,

 לדור הבונדס של במכירה יעסוק שמיר, יצחק הממשלה
 צפולאמריקה. יהדות של הצעיר

 לשליחות כלכליים כתבים שליחת של המינהג
 שהדבר טוענים העיתונות. בחוגי ביקורת עורר
 על אובייקטיבי דיווח על לרעה להשפיע עלול

האוצר. מדיניות

ענק קניו!
,״אתא חורפות על
 שנשאר מה על יוקמו ומרכז-בילוי ענק קניון

 כורדאני באזור ״אתא״ מיפעלי של מהמתפרות
שבקריות.

המכונות את ומכרו תוכנו כל את מהמיפעל שהוציאו לאחר

 לבנות והחלו השטח את יזמים כמה קנו לסוחרי־גרוטאות
 אלא המיפעל, את הרסו לא הם מרבז־הקניות. את הקייס על

 שינויים תוך הקיימים, למיבנים בהתאם הקניון את תיכנגו
מאוד. קטנים
 השאר ויכלול־בין בארץ ביותר הגדול הקניון יהיה המקום

בתי־קולנוע. שישה גם

שומרי־ישבת אלמי□
 שומרי-שבת, צלמי-חתונות של רשימה

 בקרוב תתפרסם הצניעות, על המקפידים
הדתית. כעיתונות

 על הדתי הציבור מצד תלונות בעיקבות באה לכך היוזמה
 הצניעות. כללי עם אחר בקנה עולה שאינה התנהגות
 הדת• והציבור שומרי־שבת מצלמים תורכב הרשימה
בלבד. בשרותיהם להשתמש יתבקש

 — מלאבי אבי
חמישי למקום

 החמישי למקום מונה מקריית-ים מלאכי אבי
לכנסת. כהנא מאיר הרב •טל ברשימתו

 ועד יו״ר מתפקיד מלאכי הודח חודשים כשלושה לפני
 בעזרת למנוע, ניסה מלאכי בקריית־ים. הקהילתי ההורים

 ויהודי. ערבי נוער של מיפגשים סמכויותיו,
 על השניים בין סוכם בקריית כהנא הרב של ביקור לאחר
 נבחר שמלאכי נודע ובאחרונה בקריות כ״ר של סניף הקמת
החמישי. למקום

מושבתות עדיין גוררות
 את לשפר כדי גמל־תיפה על״ידי שנקנו חדשות גוררות
 העוברים סירוב עקב מושבתות, עדיין העבודה, איכות
בכוח־האדם. לקצץ
 מבלי הספינות, של האחריות תקופת פגה אלה בימים

הנמל. לתועלת אחר שימוש ולו בהן שנעשה

 עובדים בגיבעתייס
בשבת

 ערביים פועלים בשבתות מעסיקה גיבעתייס עיריית
 מידרכות. והרכבת ניקיון גינון, בעבודות
 התושבים בעיני בנראה, חן, מצא לא הדבר

 את מקללים ואלה גיבעתיים, של הדתיים
 אותם להניא ומנסיס הערביים הפועלים
מלעבוד.

מאמאים מגביר ן חמ
 אורמ״ בבית-הספר הניסויית המודיעין מגמת

השניה. לשנתה נכנסת ביאליק״
 בצה״ל בדוברי־ערבית ניכר מחסור מורגש רבות שנים כבר

 בשפה. הנוער את לעניץ אמצעים מחפש וחיל־המודיעץ
 בבית־ מוריעץ מגמת שעברה בשנה הופעלה זו במיסגרת

ביארק. אורם הספר
 הרגילים המיקצועות כל את לומדים המגמה תלמידי
 שמהן בשבוע, ערבית שעות כעשר לומדים להם ובנוסף

 התיכון. המיזרח של היסטוריה ללימוד שתיים מוקדשות
 להצלחה זוכה והמגמה צזזיל על־ידי מועברים השיעורים

התלמידים. מצד ולעניי!

סברגר ■ורם  לוד
מכחיש

שפור־ שהמידע טוען לנדסכרגר יורם
מדוייק. היה לא סוף־השבוע בעיתוני סם

 הארץ את עזב לא מעולם הוא לטענתו
 לא ומעולם כלשהי, מעיסקה כתוצאה

 היא עד־מדינה ״המילה עד-מדינה. שימש
 הוא שלי,״ בלקסיקון מלוכלכת הבי המילה
 את מימנה שלא בוודאי והמדינה טוען,

 נתנו לא ברטיס-אוטובוס ״אפילו נסיעתו.
פעם.״ אף לי

 שהמישטרה תיקים ארבעה נגדו עמדו
 עודד־ רום, ומשה להוכיח, הצליחה לא

 המישפטים את משך אותו, שייצג הרץ
 לטפל נמאס לשוטרים שנים. לארבע קרום

 לפיה עיסקה, איתם עשה רום ומשה בו,
 יסגרו מצידם, והם, לשנתיים מהארץ ייצא

התיקים. את
 מיש־ מדיניות זו היתה תקופה באותה

לא־פתורים. דברים לסגור כדי טרתית
 המכונה פלום, וגד אנג׳ל שמעיה

 של תקדים סמך על הס גם יצאו ״שד״,
 בעורך־הדין נעזרו וכמוהו לנדסברגר,

רום. משה

זדובבל אורית10


