
ה אב א ט מעניינת ל
 ידדה ניתן לא כי למסקנה ומיעו בצמרת-הליבוד

 נגד כבלי־ניגוח טאבה בנושא להשתמש
בתעמולת-הבחירות. המעיד

 בנוצח־ח הכל משוכנעים היו פסקיהבוררות פירסום למחרת
 בתעמולת־הבחירות, אותם ישמש טאבה עניין כי זאב

המערך. להבסת מגוף ויהווה
 בין בשימחח־תורה שנערכה מהירה, בבדיקה
 מקורבים של רב ומיספר השורה מן פעילים
 אינו פשוט שהנושא המסקנה התגבשה לליכוד,
הציבור. את מעניין

טאבה? מניות עולות מדוע
 חברת יס־סוף׳׳, מניות.מלונות סביב תעלומה קיימת

 ובירושלים. בטאבה סונסטה מלונות שבבעלותה האחזקות,
 טאבה, בעניין ססק־־הבוררות על שנודע אחרי
 אחוזים. 10נד ביותר אלה מניות של שעת עלה

 זאת. עלייה סביב שמועות רווחות בבורסה
 גדולות חבילות בעלי בי הוא המקובל וההסבר
 מתוך החזקותיהם, את מגדילים אלה ממניות
 שממשלת- אחרי ומהירים קלים לתוהים תיקווה
המלון. פינוי על פיצויים תשלם ישראל

ג1א״ז את הזהיר יפת ר ב
 סוף־השבוע למוספי אייזנברג שאול שהעניק בראיונות
 הדיבור את להרחיב המיליונר רצה לא האחרונים בשבועות

 ושותפו זוכוביצקי, יונתן חתנו, לבין שבינו הקרע על
אלבין. מיקי המנוח,
 שזוכוביצקי רב באיחור גילה שאייזנברג אחרי נוצר הקרע

 בבורסה. גילגול לצורך כספים מחברותיו מושכים ואלבין
 יריית-הפתיחה את שירה מי כי מסתבר
 היה אייזנברג, של אוזנו את ושגילה בפרשה

 לאומי׳׳ ״בנק של מועצת-המנהלים יושב־דאש
 ושאלו לאייזנברג טילפן יפת יפת. ארנסט דאז,
א אם  דולארים מיליון 35 של חוב על יודע ת

 ליפת תדיע אייזנברג בחשבונותיו. שהצטבר
 שיש אך כילו, החוב את לכסות בכוונתו כי

 אלבין פעלו שבהם החשבונות את מייד לסגור
לאלתר. וזובוביצקי

 בקפיצתו שהסתיימה במישטרה, החקירה התחילה אז
מותו. אל אלבין של הטראגית

 הבנק, ברכישת ההתעניינות את מקורביהם מכחישים רישמי
 מישפחת את עקיפה בדרך שייצגו גורמים, כמה כי נודע אך

באוצר. גורמים עם ראשוניים דיינים ניהלו ספרא,

א בינו מדוע א ל ב
 בינו, צדיק לאומית״ ״בנק של המתפטר המנכ״ל

 המטבע ״קרן בוועידת השבוע השתתף לא
בברלין. הבינלאומית״

 התפטרותו, האחת: השתתפותו. את מנעו סיבות שתי
 האחרת; •01לא בוק של בחברה־האם גלים שהיכתה

 הבנק הנהלת בץ כסיכסוך״העבודה נוספת הידרדרות
לעובדים.

295
 ה־ היום באוקטובר, 3ה־ השני, ביום

 צה״ל דובר הודיע האינתיפאדה, של 300
הכ בשטחים פלסטיניים הרוגים 214 על

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

 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי
.295ל־ ההרוגים

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 377 על ניים

ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 250 •
נחלים.

ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 33 •
גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 63 •
אח מסיבות כתוצאה הרוגים 31 •
רות.

ק בהן־אבידוב לומביה?1ל
 כהד שמאיר יתכן כי טוענות בליכוד שמועות
בקולומביה. ישראל כשגריר יתמנה אבידוב

 תפקידו את לסיים עומד גוטל, יעקב הקודם, השגריר
 שיצא כהן־אבידוב, עם מסתודד נראה ובאחרונה בקרוב,

 לדרונדאמריקה. שבועות לחמישה במפתיע לאחר־מכן
 את כהן־אבידוב יקבל שאם מסבירים בליכוד מקורות

 המהלומה ועל בתנועה עבודתו על פיצוי זה יהיה התפקיד,
בתנועת הפנימיות בבחירות שספג הניצחת

ב״הארץ״ עיצומים צפויים
 כתוצאה שביתה, לפני עומד ״הארץ״ העיתון

 ועמום גרשום בעלי-העיתון, בין ממאבקים
 של בראשותו העובדים, ועד לבץ שוקן,

 יו״ר סגן גם שהוא יפת, זאב הוותיק העיתונאי
אגודת־העיתונאים.

 הסכמי־ את לפרק שוקן עמוס של כוונתו על נסוב הסיכסזד
 שכבר כפי אישיים, בחוזים ולדחליפם הקיימים העבודה

 חדשות. שבבעלותו, האחר בעיתון נהוג
 תוקף בכל מתנגדים בעיתון ותיקים עיתונאים עשרות
 זכויותיהם. את לאבד החשש מפני בעיקר שוקן, לכוונת

 ינקוט העיתונאים של הארצי שהאירגון אישר שוקן
 לבית־הדין הארץ לפניית בהמשך אירגוניים, בצעדים
 עיתונאים להעסיק המתיר הצהרתי, פסק־דין למתן לעבודה
אישיים. כחוזים

 שערמה ערימת-הגרוטאות בסילוק להתחיל
 קוקה־קולה, לצומת בסמוך בני־ברק עיריית

 הרמת את למנוע במטרה בגיבעת-שמואל,
במקום. המתוכנן המיחלף

 במיסגרת ישנות מכוניות במקום השליכה העירייה
 וברשויות־התכנון. במע׳׳ץ מילחמתה

 את תגביר המיזזלף שהקמת היתה בני־ברק פרנסי טענת
עירם. בגמל חילול־השבת

 ונמנעה ארוכה, תקופה במשך לבני־ברק נכנעה מע־ץ
 הכספים, תזרמו בינתיים במקום. פיתוח לעבודות מלגשת
 מידדלפים לבניית בצומת, האיגסלפי הפקק לפיתתן שנועדו
אחרים.

 לעבודה ולגשת עוד, להבליג שלא במע״ץ הוחלט כעת
דיחוי. ללא

 אקדמאים
שרות המדינה ל

 בימים הופתעה נציבות-שרות-המדינה
 רובם אקדמאים, 500מ״ יותר כאשר האחרונים

 מועמדותם את הגישו גבוהים, תארים בעלי
 משגרירויות באהת הכלכלי היועץ לתפקיד
 בדרופ־אמדיקה. ישראל
 אקדמאים, של גתלה כה הסתערות זוכרים אץ בנציבות

 ביעדים ובייחוד ממלכתי, בשרות מישרה לקבל המבקשים
 מושכים. כיעדים נחשבים שאינם
 כמה להקים הוחלט המועמדים של הגתל מיספרם בגלל

ת ועדות,  את להציג שביקשו מי כל את לבדוק כ
מועמדותם.

■בוא *א7 גקסון מ״קל
חוד במשך התנהלו, חשאים מגעים

 מייקל הזמר של אמרגנו בין אחדים, שים
 סמויים משקיעים של קבוצה ובין ג׳קסון
בארץ.

 באירופה הזמר של הופעותיו במיסגרת
 לשתי להביאו הישראלית הקבוצה רצתה

 עם בזמנו שנעשה כפי בארץ, הופעות
 אחדים ימים לפני אך טרנר. טינה הזמרת

 הזמר, של מאמרגניו מאחד מיברק הגיע
הז מסרב האינתיפאדה שבגלל נאמר ובו
תו עם הזדהות באות בארץ, להופיע מר

הכבושים. השטחים שבי

 אזולאי״ ״השוטר
ה ■וסרט ק מרי א ב

ץ תמים באחד נראה קישון אפריים הסופר  השגתרות במי
בתל״אביב. האמריקאית

 כדי לשם בא לא שהסופר העלה קצר בירור
 יסוי־כוח, על לחתום בא הוא אשרה. לקבל

 להשתמש זבות האמריקאיים למפיקים המקנה
 כבסיס אזולאי״ ״השוטר הסרט של בתסריט

באדצות־הברית. שיופק דומה, לסרט

ל ב טי ס מדי ■קר — עבו פ

מתקרבת! מגיפה עוד
 מתקרבת במיצריים, רבים קורבנות הפילה שכבר הוויראלית, קרום-המוח דלקת של מגיפה
הקרובים. בחודשים כבר תגיע כי ויתכן לישראל,

 עולה יחיד שחיסון העובדה לאור במיוחד בסכנה, לטפל מישרד־הבריאות מתכוון איך ברור לא
דולארים. מיליוני מאות של להוצאה להגיע יכול כולה האוכלוסיה וחיסון לאדם, תלר 150

 עובדיה, כל של המוני בחיסון החלה לבעייה, המודעת האמריקאית, השגרירות כי נמסר בינתיים
השגרירות. עובדי עם ישיר במגע או בקישרי־עבודה הנמצאים הישראלים עשרות בחיסון וגם

 כדי ישיר במגע צורך כל ואין השפעת, מחלת להתפשטות דומה קרום*המוח דלקת התפשטות
במוות. גם להסתיים ויכולה שיתוק לעיוורון, גורמת היא בה. להידבק

 לא עדיין למישרד־הבריאות כי הזה״ ל״העולם מסרה ארבלי־אלמוזלינו שושנה שרת־הבריאות
המגיפה. על דבר ידוע

 של גבוהים מחירים על עכו בפסטיבל שררה התמרמרות
כרטיסים.
 שלושתיריבעי על עלה לא *רכן שכל הצגות, של מחיריהן
 מורכב היה שרובו והקהל, שקלים, 25ל־ הגיע השעה,

 לראות תחת מעטות, בהצגות להסתפק היה צריך מצעירים,
זד- מסוג כאירועים בדוד׳בלל, שנהוג, כפי הצגות, כמה

אר בסניפי וידיאו הדו
 שנהב יבלהצ מתכוון רהדוא של אגף-השיווק

 מירקעי-טלוויזיה, הדואר בסניפי הקרובה
 סירטדני־וידיאו, בתור הממתינים לקהל שיקרינו

ברשות־הדואר. הקשור בל על מידע שיפרסמו
 הוא שתפקידו ברשודדהדואר, ועיש אגף הוא אגף־השיווק

לדואר. וכיחסי־ציבור בפירסומת בקיחנדמכירות, לעסוק

עניין מגלים הר״במנים
 ברכישת עניץ מגלים מקנדה רייכמן האחים
 הם בכך שבהסדר. המיזרחי״ ״בנק מניות

 בינלאומיים, משקיעים של לקבוצות מצטרפים
 מניות-הבנקים רכישת על במשא-ומתן שפתחו
הממשלה. שבידי

 שעיקר לאגודת־ישראל, המקורבים חודים רייכמן, האחים
 טפחוח בנק ברכישת עניין בעבר גילו בנדל״ן, עיסקיהם

 .,הנמרח לבנק השליטה נמכרה לבסוף אך הממשלה, מידי
 ספרא אדמונד איל־ההון של מקורביו גם ממשיכים בינתיים

באופן לאומי. במק השליטה ברכישת שקטה מתעניינות

ד מוסיקלי•□ מינו״ס כו בלי
 תשדירי- במסיק התמנה קוץבושה דויד

ברדיו. הליכוד של התעמולה
 הליכוד של למטה״הבחידות שהצטרפו נוספות דמויות שתי

 באירגוני־ בפעילות שיעסוק חודורוב, יעקב שוער־העבר הן
באירגץ. שיעסוק אבן, ג׳קי ובמיל׳) והאלוף הספורט,

ק נגד מע״ץ ר ב ־ סי
מינהל־־העבודות-הציבוריות מתכוון השבוע.

שה חב״ד  ונס לפגי
ת נשיא הברי ת־ או אר

 משה הרב בקריות, חב״ד צעירי אגודת יו״ר
 ארצות- נשיא עם להיפגש עומד אוירבמן,

 באמצע תתקיים הפגישה רגן. רונלד הברית,
א במעון■ הבא החודש שי הלבן. בבית מ

 שם מארצות־הבדית, אוירכמן הרב חזר כשבועיים לפני
 מטה־ בראש העומד בושוביץ, מדי הסנטור עם נפגש

 תואם זאת בפגישה הרפובליקאית. המיפלגד, של הבודמת
רגן. הנשיא עם המיפגש
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