
 בהקצבות עודך
הייחודיות

 שפירא, אברהם של המרובות נסיעותיו בגלל
 ההקצבות בקופת לא-מבוטלים סכומים נשארו

חרדיים. לגורמים הייחודיות
 ההקצבות חלוקת על הממונה שהיה מי שפירא, אברהם

 ממושכות לתקופות להיעדר באחרונה נאלץ הייחודיות,
 בסוגיה להכריע כדי התפנה ולא עיסוקיו, עקב מהארץ,
זו. חשובה

 דווקא תהיה שהצטברו מהעודפים שייהנה מי כי נראה
, , קופת־המדינה.

שקל. מיליון 24מ־ יותר של בסכומים מדובר

 חוששים ברק״ח
הכנסות מאובדן

 אובדן מפני עמוק חשש שורר רק״ח בצמרת
 המנגנון לאחזקת המשמשות כספיות. הכנסות

 ההפשרה בעיקבות זה כל המיפלגה. של הגדול
 מיזרח• ומדינות ישראל בין ביחסי-הסחר

אירופה.
 קטנה, חברת־ייבוא דרך הסחר עיקר נעשה היום ער

 חלק רק״ח מכסה ושמעמלותיה רק״ח, בשליטת הנמצאת
המיפלגה. מהוצאות

 ברית־המועצות, ובעיקר המיזרוו-אירופיות, הממשלות
 הייצוא את להזרים הקפידו והונגריה, בולגריה פולין,

 של לריווחתה תרומתן היתד, וזו החברה, דרך לישראל
. רק׳׳ח■
 הגוש לארצות ישראל ביו היחסים התחממות עם כעת,

 ואנשי־ ,יישבר החברה שמונופול האפשרות עולה המיזרחי,
 באמצעות שלא ישיר, באופן לייבא יוכלו ישראליים עסקים

 עמלותיה. את המיפלגה תפסיד וכך המיפלגה,
 חברת־הייבוא, ומנהל רק״ח של איש־הכספים לנגר, משה
 הנהגת־ הטילה הצליח ומשלא הגזירה, רוע את לרכך ניסה

 להשתדל במוסקווה, רק״ח נציג זהבי, ליאון על המיפלגה
 בקרמלץ. הבכירים בדרגים זה בענייו

הועילו. אלה מאמצים אם ברור לא

למוסקווה? ■וצא פרס
 ראש-הממשלה, של יציאתו בעיקבות

בש ניסו בהונגריה, לביקור שמיר, יצחק
לשכ פרס שימעון של יועציו האחרון בוע
 לביקור הזמנה לשגר הסובייטים את נע

בברית־המועצות. פרם
 והוחלט פרם, למאמצי מודע שמיר

 אנשי■ ירעננו במאמציו, יצליח הוא שאם
 במדינות לביקור ישנה תוכנית שמיר

 עם קשרים מקיימות שאינן אפריקאיות,
ישראל.

פרס למען אילי־הון
 בשבוע להיפגש עומד פרם, שימעון מיפלגת־העבודה, יו״ר
 ותעשיינים, אנשי־כספים של גדולה קבוצה עם הבא

* מיפלגת־העבודה. את האוהדים
 של קודמים למיפגשים מיפגש־המשך זה יהיה
 למסע־־פירסום שהביאו תעשיינים, עם פרם

 ואנשי־ תעשיינים כמה של ולהצהרות-תמיכה
 תמיכתם על מפורשות שהודיעו בולטים, משק

בפרס.
 אותם להרחיב החליטו אלה מיפגשים של היוזמים מן כמה

ותעשייה. משק אנשי עור ולגייס

 רוצים אינם החרדים
בביתר

 החוגים את לאלץ במאמציו הצליח לא מישרד־השיכון
חרדית. כשכונה בביתר להכיר בירושלים החרדים

 לחרדים להקצות שלא היתה המישרד כוונת
 בירושלים, נוספות שבונות להקמת שטחים

 מתוכננת שם לביתר, לפנות אותם לאלץ ובכך
מישפחות. 6000 של בסדר־־גודל שכונה

 מישרד־ הסכים ובאחרונה בידם, עלתה לא התוכנית אולם
 מישפחות, ל־סססז חרשה שכונה הקמת על השיכון

בירושלים. מפיסגת־זאב רחוק לא

לבחירות מסי! עיתונאי
 את באחרונה בדק העממית מסין עיתונאי

 כדי ,לישראל אשרת־כניסה לקבל האפשרות
נובמבר. בתחילת הבחירות את לסקר

 מתן על להמליץ היא מדיניותם כי הבהירו במישרד־החוץ
 ממדינות גם אמצעייהתיקשורת, של לנציגים היתרייכניסה

 ̂ ישראל. עם דיפלומטיים יחסים מקיימות שאינן
 לסקר לארץ יגיע אכן אם העיתונאי הודיע טרם בינתיים

הבחירות. את

280
 היום בספטמבר, 11ה- הראשון, ביום

 דובר-צה״ל מסר האינתיפאדה, של 279ה-
הכ בשטחים פלסטיניים הרוגים 203 על

 ההרוגים את כולל אינו זה מיספר בושים.
אחרות. ומסיבות מתנחלים מירי

 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לסי
בספטמ 13ה־ השלישי, היום עד ההרוגים

 280ל־ האינתיפאדה, של 281ה־ היום בר,
הרוגים.

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 366 על ניים

ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 235 •
לים.

ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 33 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 63 •
אחרות. מסיבות הרוגים'כתוצאה 35 •

 משקיעים ישראלים
בהונגריה

 בהונגריה, בבנקאות עניין מגלים ישראלים
 משקיעים כלפי ההונגרית בגישה שינוי בגלל
זרים.

 עלון* של 1 מס׳ בגליון שפורסמה מכתבת־תחקיר עולה כך
 החודש. שהופיע חדש חדשות
 בהשקעות חדשים אפיקים מגלים שישראלים מסתבר
כה. עד מקובל שהיה למה מעבר באירופה, כספים

 פועלים עיתונאים
המיפלגות למען

 על־ באחרונה נדרשו בארץ הגדולים בצהרונים עיתונאים
 בפעילות מעורבים הם אם להודיע המערכות ראשי ידי

 פעילים להיות בדעתם יש ואם כלשהו, מסוג מיפלגתית
הקרובה. במערכת־הבחירות

 עיתונאי שכל הודיעו העיתונים כל הנהלות
 יוצא במערכת־הבחירות להשתלב שירצה

 ניגוד-אינטרסים למנוע כדי מהעיתון, לחופשה
המיפלגתית. לפעילותו העיתונאית עבודתו בין
 זו אופציה ניצלו מעטים עיתונאים רק כי נודע שעה לפי

לחופשה. ויצאו

 תוכניות בוחנים
הלשון הוראת

 הוראת תוכניות כל את מחדש לבדוק הורה ,שר־החינוך
בבתי״הספר. בעברית וההבעה הלשון

 באחרונה שהובעה חמורה ביקורת בעיקבות
 שר־ החליט בבתי-הספר, הלשון הוראת על

 תוכניות-הלימוד את מחדש לבחון החינוך
 יש כי יתברר אכן אם שינויים, בהן ולעשות

בכך. צורך

לפעילות שבים גינדי
 ישראל את שנטשו גינדי, ויגאל משה האחים

 בגדה הבנייה פרשת אחרי אחדות, שנים לפני
 לפעילות חזרו לארץ, וששבו המערבית,

עיסקית.
 אך מבראזיל, לישראל שובם עם נעצרו לא גינדי האחים

את לעזיבתם שהביאה בגדה, המיגרשים מכירת בעיקבות

 העיסקית. פעילותם את ניכר באופן צימצמו הארץ,
 עיסקי־האחים המשיכו הארץ את עזיבתם למרות אולם

 שכירים. מנהלים על־ידי ונוהלו לפעול,
 אך עיסקיהם, את לנהל האחים חזרו לארץ שובם מאז

 תיקשורתי. פרופיל הורידו
 עיסקית בפעילות שוב החלו הם באחרונה
 דירות, ומכירת נכסים רכישת של מסועפת

המרכז. באיזור והפעם

 פסולת
מוצא ללא

 בפסולת• העמוסה ״פטרסברג״, ספינת־הנהרות
 עדיין בטורקיה, להיקבר אמורה שהיתה בניין,

 אפשרות ללא השחור הים במימי מסתובבת
לדנובה. לחזור

 רדיד חומר בו שיש מצאו אך הפסולת, את בדקו הטורקים
 הרומנים ואילו הפסולת, את לקבור סירבו ולכן אקטיבי,

 לנמל־ לחזור כדי לדנובה, לחזור לספינה לאפשר סירבו
בווינה. שלה הבית

 אפריקאית מדינה למצוא ניסה ישראלי איש־עסקים
פיתיון. כל נמצא לא בינתיים הפסולת. את לקבור שתסכים

 בודק שפירא
באמריקה אפשרויות

 שפירא, אברהם בדק היום, עד הפירסומים לכל בניגוד
 מיפעל־ להקים אפשרות בארצות־הברית, האחרון במסעו

 בארצות־הברית. חדש שטיחים
 בבעלותו שיש נכסים למכור אפשרות בדק גם הוא

בבריטניה.

 — הליכוד סוכת
כשרה לא

 זאב״ ״מצודת בפתח שנבנתה סוכה
 של במרכזו עמדה הליכוד צעירי על-ידי

הליכוד. מפעילי כמה בין פולמוס
 והיתה לבן מסדין שנבנתה הסוכה,

 מפעילי כמה הרגיזה בסיסמות, מכוסה
 מותר ההלכה לפי כי טענו אלה הליכוד.
 יום־הכיפור, מוצאי אחרי רק סוכה להציב

 את לפרק אלא נותר לא הליכוד ולצעירי
הסוכה.

 איוה הוועדה
לחקור מצליחה
 לפני מישרד-הפנים שמינה ועדת-החקירה,

 עיריית של הכספיים הגרעונות לבירור שבוע,
בעבודתה. התחילה לא עוד באר-שבע,

 מרוע לבדוק שבאו ועדת־החקירה, שחברי היא הסיבה
 אינם כספית, התמוטטות לידי הגיעה באר־שבע עיריית

 של בסיפרי״החשבונות ורגליהם ידיהם את למצוא מצליחים
העירייה.

 פי״ט בעלי
הלטינית באמריקה

 חברת של הבעלים משני אחד בליד, חגי הנמלט הברוקר
 במכסיקו, ישראליים ידידים כמה עם באחרונה נפגש פי־ט,

 מהארץ. ברח מאז שוהה הוא שם
 אף שברח סלנט, יורי שקרסה, בחברת־הברוקרים שותפו

 בבראזיל. בריו״דה־ז׳נירו חי מהארץ, הוא
 מהארץ נמלטו רב, הון שצברו הברוקרים, שני

הסגרה. הסכמי לישראל אין שעימן למדינות

שד הבא הגליון
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ים יוקדם ומי ׳ום־כיפור. לרגל בי
 במקומות-המכירה מצוי יהיה הגליון
ב 18 הראשון, ביום בתל־אביב הרגילים

 בכל ובמקומות־המכירה בערב, ספטמבר,
בבוקר. השני ביום הארץ

 של הכתבה את השאר, בין יכיל, הגליון
 של הגדולים המישפטים על אלון אילנה
השנה.
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