
רג ביילי! בין קצר בו ל
 בורג אברהם חזר מיפלגת־זזעבודה של משוב חוג בישיבת

 ביומה לכנסת מהרת־אמתים להצהיר שלא כוונתו על
ד של זהותו בגלל ,הראשון מיוסי וביקש ,יבדשיה־רי
כמוהו. שיעשה לחוג, חברו ביילץ,
 סירב בורג, של צעדו על בירך ביידין

 אדומים קווים לו שיש בטענה אליו, להצטרף:
אחרים.

תיקשורתיוו דממה
 הורו בנידיורק טראסט״ ה״בנקרם ראשי

 דממה על לשמוד בישראל לנציגיהם
 חומד שום לעיתונות למסור ולא תיקשורתית,

ל״כדר״. תביעתם בעניין
 השקטים הפגעים בשל נעשה הבנק ראשי של צעדם

ר. ראשי לביו ביניהם המתנהלים  תרעומת בשל וגם ס
 יחסי־דזציבור מסע על בישראל הבנקים ראשי של קשה

 הישראלי. לקח* נגר האמריקאי הבנק שניהל
ק בכירים גורמים מתחו במיוחד מ  על ביקורת לאוס־ ב
 יחסי־הציבור איש כי התברר כאשר טראסט. המקרס
 כאיש בעבר שימש ברקנסל, דויד בארץ, שכר שהבנק

 נגד עימנואל תהחרדי העיר בוני של בתביעה יחסי־הציבור
ק לאומי. מ

 סובייטית חו״ה
בירושלים

בק תהפוך ברית־המועצות ממשלת
בירו פרטי מיגרש־חנייה לבעלת רוב

שלים.
 ג׳ורג׳ המלך ברחוב במיגרש מדובר

 המיג־ בין הוא המיגרש ירושלים. במרכז
 במרכז־ שנשארו המעטים הריקים רשים
והעי ריק, עמד הוא שנים במשך העיר.
 לשמש שיוכל כדי אותו הכשירה רייה

כמיגרש-חנייה.
 העירייה, בחוקי סעיף! שיש מסתבר

 ריק במינרש שימוש לראש״העיר המתיר
 בעלי זה סעיף לפי אבל כמיגרש־חנייה,

המיג־ את להפעיל שצריכים הם הקרקע
רש.

 שהמיגרש ברית־המועצות, ממשלת
 מריב־ לאחרונה דתעוררה בבעלותה, הוא
המיגרש. על חזקה ודרשה צה

 ה־ את להפעיל מתכוונים גם הרוסים
 הם בארץ נציגם ובאמצעות מיגרש

עבורם. אותו שיפעיל קבלן מחפשים
וה מאחר בדיון, עדיין נמצא העניין

 עבור תשלום ייהריעהמ תובעים רוסים
דו העירייה ואילו שימוש, שנות שבע
הקרקע. הכשרת דמי רשת

ה״לביא־? יחודש
 ובהנהלת בוועד-העובדים אופטימיות
פרוייקט לחידוש בקשר האווירית״ ״התעשייה

ה״לביא״.
 הדיונים לחידוש בתיקחד, גופים האווירית התעשייה בחת׳

ם משה ייבחר אם הלביא. על ת שר־הביטחון. לתפקיד א

ח גם בדיקות ב ש ב
 במישרדי־הממשלה יהצזידלהר הראשון הקורבן

 מישרד־הפנים. של יחיז־ת־פמד כנראה, יהיה,
 בראש יעמוד אב שתיסגר, לוודאי קרוב

דתי. שר המישרד
 ומעקבים כדייזת המכגעת הסביבה, לאיכות רשות זוהי

 אורי הד״ר עומד שהאשבר בארץ, ומים אוויר זיהום אחרי
מרינוב.

שיש תודיחיל זהה יחידה למעשה מהווה זו יחידה

 לכך אחראי בו תאים הם כי להב, יונה
 שני של מצטבר לגדעון הגיע שהתיאטרון

שקלים. מיליון
 סמל, נועם החזרת את יתבעו מועצת־המנהלים מחברי כמה

 של נספח־התרבות כיום המשמש לשעבר, מנכ׳׳ל־התיאטחו
 את וגם הגרעון מקורות את שיבהיר כדי בניו־יורק, ישראל
 פנימי מבקר על־ידי שהוכן סודי, דו׳׳ח על הדיווח העלמת
.1986 באפריל

327
 ה־ היום בנובמבר, 14ה־ השני, ביום

 על צה״ל דובר מסר האינתיפאדה, של 342
הכבו בשטחים פלסטיניים הרוגים 240

 מירי הרוגים כולל אינו זה מיספר שים.
מתנחלים.

 מיספר עומד הזה״ ״העולם ספירת לפי
הכבושים בשטחים הפלסטיניים ההרוגים

.327 על
 פלסטיניים מקורות מסרו זאת, לעומת

הפירוט לפי פלסטיניים, הרוגים 417 על
ומת צה״ל חיילי מירי הרוגים 279 •

נחלים.
 גאז משאיפת כתוצאה הרוגים 65 •

מדמיע.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 36 •
אחרות. מסיכות הרוגים 37 •

ק ״אלביט״ פ ס ת
גלאי־גאזיס

 גלאים ארצות־הברית לצבא תספק ״אלביט״
כימיים. גאזים לזיהוי

 גדולה התפתחות חלה איראן־עיראק מילחמת בעיקנות
 הוציא ארצות־הברית וצבא הכימי, הזיהוי בתחום בעולם
 גאזים. לגילוי גלאים להספקת מיברז
 אלביט. של חברה־בת עם באחרונה נתתם הראשון החוזה

 יהיה, אם הבא, שהחוזה יתכן דולר. מיליון 3.8 של בסך
דולר. מיליון 20 על יעמוד

 האזרחי לשוק גם להיכנס מכך, כתוצאה מקווים, באלב־ט
בארצות־זזכרית.

ה ל כ ל טורס כ
 בימים יצאו הבכירים הכלכליים מהכתבים כמה

לחו״ל. עיתונאים של במישלחות האחרונים
 יצאה לישכת־המיסחר, על־ידי שאורגנה אחת, מישלחת

 ומישלחת שם, הממשלה כאורחת להונגריה, הראשון ביום
 גוף של הפעילות במיסגרת לארצות־הברית, יצאה שניה

 מסומנת שפעילותו בישראל, חופשית כלכלה לקידום
 בעולם. נדבנים יהודים של מתרומות
 דני לישכת־המיסחר, ראש היו להונגריה במישלחת

 עיתונים כמה ושל ישראל קול של ונציגים גילרמן,
יומיים.

 של נציגים היו לארצות־הברית שיצאה במישלחת
עיתונים. ונציגי ישראל קול הטלוויזיה,

הפוליו היסו! על תלונות
 הפוליו לחיסון תופעוודלוואי על תלונות
בארץ. באחרונה נשמעו

 קופת־החולים, ולרופאי לבתי־החולים הגיעו כך על תלונות
 מוחלש, סייבין תרכיב של חיסון שקיבלו מבוגרים, ולפיח

 ממושך. ומשיעול מבאבי־שרירים משילשולים, סבלו
 גם יש התלונות. על להגיב מסרבים הרופאים

פסיכו בתופעות ומדובר יתכן כי שטען מי
סומטיות.

ברישוי ומירמה שוחד
 אי-סדרים בעיקביות מתגלים משנה יותר זה

והצפון. בחיפה במישרדי־הרישוי
 תלמידים, עשרות נעצרו ומירמה. שוחד בפרשות מדובר

 במיבחני־ מעשי־מירמה והתגלו וכוהנים. מורי־נהיגה
התיאוריה.
 ומיקרים כאמצעי״הרתעה, כנראה. משמשים. לא המעצרים

לבקרים. מתגלים שחיתות של חרשים

רק עסקים דיו סי
 שלום ״הסינרמה״, מבעלי אנשי-העסקים, שני

 לניר־ אלה כימים חוזרים וינצלברג, ובני סנסטר
 חברה-בת רכישת על משא-ומתן להמשך יורק
״לקט״. בשם ״ג׳ורדש״, של

 החברה רכישת על נקש האחים עם השניים של המשא־ומתן
 לסיומו. הגיע אלה נימים ורק חודשים, ארבעה זה מתנהל
 ' על ולקבל פעילותם את להרחיב השניים מבקשים עכשיו
 באירופה. ושיווק "צור נם עצמם

 מיליוני כמה של בשווי בעיסקה מדובר
דולארים.

ט ירד מנ אירופי פרל
ש וילה רכ

 יו״ר של ידיד שהוא אירופית, מדינה של יו״ר־הפרלמנט
 ברמת־ וילת־מגורים באחרונה רכש הילל, שלמה הכנסת,
 הירוק. לקו מעבר הנמצאת אשכול,

 כשנה. פעמים כמה בה לכלות מתעתד הוא
 פרטי את סיכמה בירושלים, באחרונה רק שביקרה אשתו,

הרכישה״

ברדיו נשאר קיטל
 מאחר לגלי־צה״ל, כנראה יעבור לא קיטל שלום

ישראל״. מ״קול חופשדדללא־תשלום קיבל ולא
 כמזכיר־ האחרונה, בשנה קיטל, שימש כאשר כי מסתבר

 חופשודללא־תשלום. לקבל מאחרים מנע הוא המערכת.
לתפקיד. פז אורי כגלי־צה״ל התמנה בינתיים

שלהם הקוביה רק
 המידרכה על הניצבת הקוביה, רק
 ואילו לקונצרן, שייכת ״כור״, מיין בחזית
 בתל־ המלך שאול ברחוב עצמו, הבניין
 לחברת אלא ל״כור״, שייך אינו כלל אביב,

הפועלים״. ״בנק של והשקעות אחזקות
 השבוע שמתחו מביקורת עולה כך

 ועדת־התע־ יו״ר על ראשי־ההסתדרות,
 אשר טמיר, עליזה ההסתדרות, של סוקה

 הביעה ״דבר״ ההסתדרות לעיתון בראיון
 מוכרת אינה ״כור״ שחברת כך על ביקורת

לטע בו, ואשר שבבעלותה, הבניין את
ומ פקידים 500מ־ יותר מועסקים נתה,

נהלים.
 על ליגלג ההסתדרות מראשי אחד
 אילו עושה היתה שטוב באומרו טמיר,
 של הבניין האמיתי. המצב מהו בדקה

 ובכל לחברה, שייך אינו ״כור״ הנהלת
איש. 100מ- פחות עובדים ההנהלה

לוועידות מסך
 ענק. מסך הוא וכנסים ועידות לימי־עיון, החדש הלהיט
 ישירה בהקרנה סרטים או סירטי־וידיאו מוקרנים שעליו

ממחשב.
 במסד השתמשו האחרונה במערכת־הבחירות

 אך הדתיות והמיפלגות לצורכי־תעמולה,
 סירטי- לאוהדיהם והקרינו לעשות הגדילו

בתי־מסת. בתוך תעמולה

ה ראשון קניון ד ג ב
 כביש על הממוקם ענקי, מיסזזרי-קהילתי מרכז

 נכנם החלה, בבר בנייתו ואשר חוצה-שומרון,
מתקדמים. לשלבי-מייה

 27 בו ושיהיו מטרים 3000 על שישתרע במיבנה מחבר
 .17 כנר נמכרו שמהן חנויות.

 את במקום לקבוע החליטה ההסתדרות של קופת־ד,חולים
 ולצורך הסביבר* לישובי האיזורית המירפאה של מישבנה

 רשתות־ עם משא־ומתן גם מתנהל מ׳׳ר. 750 קנתה זה
 רקע על כנראה באחרונה, כי ונמסר ובנקים. שיווק

במרכז. חנויות ברכישת התעוררות יש הבחירות,

הסמים נגד הערבים
 למועצות באחרונה פנתה ״אל*םפ״ אגודת

 ישתתפו שאלה כדי הערבי, במיגזר מקומיות
 רבות מועצות האגודה. שעורכת ביום־התרמה

 ליום* יצטרפו אכן והן לבקשה, בחיוב נענו
בינואר. כנראה, שייערך, ההתרמה

 במיגור הסמים בבעיית הודאה משוס זאת בהצטרפות יש
הערבי.
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