
 לוחצים בעבודה
אמורא* על

 עדי על לחץ מפעילים במיפלגת-העבודה
 שלא מניות־ההסדר, בעניץ המטפל אמוראי,

 צעד בבנקים, בזבויות־ההצבעה שינוי יאשר
העובדים׳׳ בשליטת,,חברת לפגוע שיבול
 ״חברת ששליטת מאחר הפועלים״. ב״בנק

 בחבילה מוחזקת הפועלים״ ב״בנק העובדים״
 השוואת בבורסה, שכירות שאינן מניות של

מצבם. את להרע עלולה הזכויות
 אי־מינויו רקע על המיפלגה מיחס קשות שנכווה אמוראי,

 ההצבעה. זכויות לשינוי לפעול יהסס שלא הודיע כנגיד,
 שלא לאמוראי הקוראים הקולות במיפלגה גוברים בינתיים

ק של מועצודהמנהלים יו״ר תפקיד את עצמו על לקבל  מ
לאומי.

 אחרי כי אומרים במיפלגה שונים גורמים
 חיצוני ביועץ לשמש אמוראי יובל הבחירות
 ויוכל הבנקאיות, המניות בעניין לממשלה

 ״חברת בשליטת הפגיעה את בכך למנוע
הפועלים״. ב״בנק העובדים״,

 ■סו ערבים
הססת את

 קופצים רבים קבלנים אין מפתיע באופן
בירו הכנסת בניין הרחבת פרוייקט על

שלים.
 ערביים, קבלנים שדווקא הנמנע מן לא
בו. יזכו למיכרז, שפנו

 לא בהסתדרות
ברצינות מתייחסים

 ברצינות מתייחסים לא ההסתדרות בצמרת
 את לחלק נאמן, יגאל ״תדיראן״, מנכ״ל להצעת

עצמאיות. לחברות־בנות הקונצרן
 בזכויות לפגוע ההנהלה מבקשת זו שבדרך הוא החשש

 עובדים, של יותר גדולים לפיטורים ולגרום העובדים
אירגידמחדש. של במסווה

 העובדים מאבקי התחדשות צפוייה החגים אחרי מיד
בהנהלה.

 האחרונים, בשבועות קשה ביקורת גם נמתחה נאמן על
 יותר על העומד תדיראן, חברת של ההפסד שפורסם אחרי

דולר. מיליון 24מ־

תרשים גילויים
בהסתדרות

 חברי של עיסוקיהם על בלתי־סימפטיים גילויים צפויים
. ההסתדרותית. רשות״השיפוס

י עומדים במיפלגת-העבודה חברים
______רשות־השיפוט מחברי כמה בקרוב

 בפעילות עוסקים הם כי על ההסתדרות, של
בהסתדרות. העבודה במיסגרת סנים־מיפלגתית

 לתקוף
מדיונה, ן

לאריאל ■גיונו לא המיסיס
 כספיים מקורות מחפש נחמן, תן אריאל, עיריית ראש

 המקומית. הרשות קופת את להעשיר
 ברקן, התעשייה איזור על עינו את שם הוא היתר בין

 של כאיזור־תעשיה יוגדר שהאיזור כדי לפעול וניסה
אריאל.

 ראש־ בראשות המקומית, המועצה בהתנגדות
 והמיסים הדרישות, נדחו קצובר, בני המועצה

 לכספי לזרום ימשיכו איזור־התעשייה על
לאריאל. ולא שומרון המקומית המועצה

חדש נושא מצאה גאולה
 לשר קראה בהן גאולה הכנסת חברת

 פקחי את להפעיל בדרישה התעשייה־והמיסחר
 ומהרצועה, מהגדה סוחרים נגד המישרד
 ברחבי פיראטי באופן מרכולתם את המוכרים

הארץ.
 ואף מקומיים, בסוחרים פוגעים הם בכך כי טוענת כהן

פשיטות־רגל. של לסכנות גורמים

283
 ה־ היום בספטמבר, 16ה־ השישי, ביום

 צה״ל דובר הודיע האינתיפאדה, של 284
 בשטחים פלסטיניים הרוגים 205 על

הה את כולל אינו זה מיספר הכבושים.
אחרות. ומסיבות מתנחלים מירי רוגים
 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי

 בספטמבר, 17ה־ השבת, יום עד ההרוגים
 283ל־ האינתיפאדה, של 285ה־ היום

הרוגים.
 פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 364 על
 צה״ל חיילי מירי הרוגים 238 •

ומתנחלים.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 33 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 63 •
 אחרות. מסיבות כתוצאה הרוגים 30 •

הא בשבוע הורידו פלסטיניים מקורות
 ההרוגים מרשימת מיקרים חמישה חרון

 היה לא כי שהתברר לאחר שונות, מסיבות
לאינתיפאדה. המוות מיקרי בין קשר כל

ב״סק״ שביתה צפוייה
 החל ״בזק״ עובדי 9000 של שביתה צפוייה

הקרוב. השני ביום
 של הסכס־הפנסיה חתימת על הוא בזק עובדי מאבק

 שנים, משלוש יותר כבר שנמשך תהליך עובדי־החברה,
 ועד־ בנציגות גורמים לדעת לסיומו. הגיע לא ועריץ

 ההסכם. על לחתום מזדרזת אינה ההנהלה העובדים,
 שידורי גם להיפגע עלולים המאבק, יתפתח אם

 תשדירי״הבחירות ובכללם והטלוויזיה, הרדיו
בקרוב. להתחיל האמורים

 עולה3שית*ר״
נוסף הונגרי

 בראש אלה בימים חזר לישכת־המהנדסים, ידר ח, יצחק
 אמנה שחתמה הישראלית, לישכת־המהגדסים של מישלחת

 ההונגרית. לישכודהמהנדסים עם לשיתוף־פעולה
 בתחומי שיתוף־פעולה החלפת־ידע, בהסכם מדובר

 בענף־ ברטרים בעיסקות וסיוע מישלחווק החלפת תעשיית
הבנייה.

 ההונגרי, חבר-הפרלמנט עומד ההונגרית הלישכה בראש
 עם המישלתת נפגשה השאר בין טות. יאנוש הפרופסור

 שר וסגן שר־התחבורה ממלא־מקום ההונגרי, שר־השיכון
המיסחר־והתעשייה.

 בין הראשון המיסחרי הקשר היא האמנה
 בין היחסים הפשרת בעיקבות לישראל הונגריה

המדינות. שתי

קיים לא אלרועי
 יואל נתניה, ראש־עיריית קיים שלא הבטחות
 את להוריד עלולות צאנז לחסידי אלרועי,
הקרובות. המוניציפליות בבחירות סיכוייו

 עיריית ראש אלרועי, יואל הבטיח שנים שלוש לפני
 שכונתם. בשטח הגובל שטודאדמה צאנז לחסידי נתניה,

 לעיריית דולר אלף 200 של הלוואה אירגנו בתמורה, הם,
נתניה.

 בעירייה נזף זה למבקר-המדיגה. הגיע הנושא
 לא העירייה הכסף. את להחזיר אותה ואלץ

 ואלה צאנז, לחסידי הבטחותיה את מילאה
 לתפקיד אלרועי ביואל לתמוך לא היום מאיימים

. הקרובות. בבחירות ראש־העיר

״עלית במניות התעניינות
 שבמניות התברר האחרונים בשבועות

 ישנה לניירות-ערך, בבורסה הנבחרות ״עלית״,
 של רכישה רקע על כנראה, ערה, פעלות שוב

 שעדיין חבילות-מניות של שונים גורמים
 הציבור. בידי נמצאות

מניות של ברכישות מדובר שאין היא בבורסה ההערכה

 מא־ן. הבריטית החברה על־ידי או פדרמן מישפחת על־ידי
 בישראל. כנציגה משמש שפררמן
 על להשתלט הצליחו הבריטית והחברה פדרמן מישפחת

 בבורסה החברה מניות את רכשו כאשר עלית. חברת
 המייסרים. ממישפחת לה, ומחוצה

 ״עלית״ של רוכש־המניות השמועות, אחת לפי
 המיוצג קנדי, משקיע הוא האחרונים בשבועות

 עד ששימש אייט־עסקים על־ידי בישראל
 של השיווק במערך בכיר בתפקיד לאחרונה
״עלית״.
 היא ההערכה אבל אימות, שעה, לפי אין, הללו לשמועות
 החברה, בריווחיות הצפוי השיפור רקע על היא שהרכישה

החדשה. ההנהלה על־ידי שננקטו פעולוודהייעול אחרי

מהמירוץ יפרוש גנגר
 לרכישת מהמירוץ תפרוש גנגר אריה קבוצת

 רשות כי לה שנרמז אחרי לישראל״, ״כימיקלים
 עם בדרישותיה תקל לא הממשלתיות החברות
הקבוצה.

 אבל אביק. התרופות חברת את לרכוש גם ניסה גנגר
 מחיר הציעו טבע, תישלובת עם יחר ברונפמן, מישפחת

 החברה. את ורכשו יותר גבוה
 עסקים לחפש ממשיך עריץ שגגגר אומרים מקורביו
בהם. להשקיע

 מרכז האוצר
ההגרלות אח
 עשוי גדות, גירעון ח״כ מיפעל״הפיס, יו״ר של מעמדו

 את לאחד מישרד־האוצר תוכנית תתממש אכן אם להתחזק
 ומיפעל־הפיס. החייל למען הוועד אדום, מגן־דויר הגרלות

 השליטה את לרכז שכדי קובעת באוצר, שגובשה התוכנית,
 במיפעל־ שנצבר הרב הניסיון ולאור במיפעלי־ההגרלות,

 אלא הללו, ההגרלות של לקיומן מקום אין הפיס,
מיפעל־הפיס. במיסגרת

 שבעבר לאחר ברעיון, תומכים במיפעל־הפים
 מיפעל־ יבצע שלפיה שהועלתה, הצעה דחו

 למגן־דויד יועברו שהכנסותיה הגרלה הפיס
החייל. למען ולוועד אדום

לנהגי פריחה
מהגדה מוניות
 של בהסעות באחרונה החלו הגדה מצפץ נהגי־מוניות

 בגדה. שונים לאיזורים ממיזרודירושלים וערבים יהודים
 רכב לעבר ובקבוקי״התבערה האבנים יידוי ריבוי בגלל

 נהגי־מוניות מסרבים ישראליות, לוחיות־זיהוי הנושא
 לוחיות־זיהוי שלמכוניותיהם ירושלים, ממיזרח ערביים

 לפגיעה מחשש לירושלים, מחוץ לנסוע ישראליות,
במכוניותיהם.

 מרמאללה, נהגי-מוניות מתייצבים בוקר מדי
 באיזורי־האיסוף ומג׳נץ משכם מקלקיליה,

 לוחיות־ הנושאות במוניות בירושלים, הגדולים
 נוסעים ואוספים הכבושים, השטחים של זיהוי

הגדה. לצפון

בבית־הספר גופה
 ט׳ עירוני התיכון בית-הספר תלמידי
 האחרון הרביעי יום בבוקר גילו ביד־אליהו

בית־הספר. בחצר גבר גופת
 ושמועות-זוועה פחדים עורר הגילוי

 לא בית־הספר הנהלת התלמידים. בקרב
 ולא המדובר, במה במישטרה לברר טרחת
 לתלמידים להסביר צעדים שום נקטה

לו. אירע ומה האיש מי ולהוריהם
המדו שאין העלתה המישטרה בדיקת

 שאושפז ,66 בן הגבר, פלילי. באירוע בר
 לביתו, בראש־השנה שוחרר בסאנטוריום,

 בית־ לחצר לא־ברורות מסיבות נקלע
טיבעי. מוות שם ומת הספר,

נמכרים לא טלפוני□
 בל את למכור מצליחה אינה ״בזק״ חברת

 שלה: החדשים הדגמים מן הטלפונים כמויות
 במחיר נעוצה לבך הסיבה ועפרוני. זמרוני
 50מ* יותר על והעומד ״בזק״, שדורשת הגבוה

 הנמכרים דומים טלפונים לעומת למכשיר, דולר
 ליחידה. דולר 20 של במחיר בניו־־יורק

 למנויים היו בזק. שהפיצה הטלפונים, שרוב מתברר
 להחליף מיהרו לא קיימים טלפונים בעלי ואילו חדשים,

 הגבוהה. העלות בגלל בידיהם, המצויים המכשירים את
 הטלפונים של גדול מלאי כן, על מק, חברת בידי

החדשים. מהדגמים

ת רי • או בבל זרו


