
 רביו: של הנוגיסתורי!
הרצאות

עתו סי רין נ  יצחק שר־הביטחון, של אסופת־המיסתו
תה שלא לשווייץ, רבין, חה, לצרכי אלא הי  מנו

מה ת הסתיי ץ בפידרת־הדצאו שוויי בלונדון. ב  ו
 כי לה והודיע ד1לקרךהיס רבץ פנה נסיעתו לפני

 עבור להרצות התנגדות לו אץ לשווייץ נסיעתו נמיסגרת
 אך בלונדון, גם הרצאות לשאת התבקש הוא המגבית.

סירב.
 הנדבנים, מגדולי שטיין, סיריל בנעשה התערב זה בשלב

 היה יכול לא רבין בלונדון. להרצאה רבץ את שהזמץ
 הפגישות היו דבר של בסופו לבקשת ונעתר לסרב,

המגבית. מסעם ססע־הרצאות שלו החשאיות

שרד״ טיהורים  במי
הבנייה־והשיבון

ת תום עם רו ת הבחי פליו צי מוני סיון ה ת  שר־ מ
שיכון, ע לוי, דויד הבנייה-וה צ ב ם ל רי הו  טי

שרדו. במי
 ויועצו, דוברו אורז, אורי את מתפקידו להעביר עומד לוי

 להיות הפך הבנייה מרכז במרכדהבנייה. לא־ידוע לתפקיד
 האיש• עוזרו סרוסי, שאבנר אחרי לוי. לאנשי עיר־סיקלט

 של ארוכה תקופה אחרי הסמנכ׳׳ל, לתפקיד מונה לוי, של
הקפאה.

ה קשה ביקורת ד בו ע ב
 על במיפלגת־העבודה חוגים מצד נשמעת קשה ביקורת

 המיפלגה. של אגף־הבחירות
ד ת אגף־־הבחירות, מנהל כהן, רענן נג עו מ ש  נ

ת ענו א כי ט צל הו ת מנ ת א מערכ ת ה מדו. לבניי מע 407
 דו־ מסר בפברואר, 27ה- השני, כיום

בש פלסטיניים הרוגים 304 על בר־צה״ל
 הרוגים כולל זה מיספר הכבושים. טחים
בלבד. חיילי־צה״ל מירי

 מיספר הגיע הזה״, ״העולם ספירת לפי
.40ל־ד הפלסטיניים ההרוגים

פלסטי מקורות מוסרים זאת, לעומת
הבא: הפירוט לפי הרוגים, 508 על ניים

ומתנח צה״ל חיילי מירי הרוגים 344 •
לים.

גאז. משאיפת כתוצאה הרוגים 71 •
והתחשמלות. ממכות הרוגים 43 •
אחרות. מסיבות הרוגים 50 •

בסובנות תטוה מינוי
 במחלקת־הנוער־והחלוץ. חינוכי רקע ללא מנכ״ל

חי, אברהם ש אבי ה המחלקה, רא  מנכ״ל לתפקיד מינ
ת המחלקה ת, א ב ב, יצחק ח רגן דוגו  10ב- שאי

ם שני ת, ה תנו ח א ת כיחצן, ה עי כל א ת  ״קרן אי
היסוד״.

 ירידה רקע ועל ה־סוד, קרן כדובר רוגוב שימש לכן קודם
 ונענה סישרדו את סגר בירושלים יחצנית בפעילות

הנוער־והחלוץ. מנכ״ל תפקיד את לקבל אביחי לפניית

הטישפט בבת■
 שיזם בבתי־המישפס, הרפורמה כי היה נראה שנה לפגי
 עומדת שמגר, מאיר השופט העליון, בית־המישפט נשיא
 אז התארגנו המחוזיים בתי־המישפס שופטי ביצוע. לפני

 לא מאז במערכת. תפגע שלדעתם התוכנית, על במחאה
 בעניין. התקדמות כל היתה

ת, תו עם כע ס ר דן של כני דו  שד- לתפקיד מרי
ם, שפטי ב המי כ ע ת ת ת כני תו  רב. לזמן כנראה ה

ם יודעי-דבר ת פ ס שר כי מ ך אינו ה מ ת, תו כני תו  ב
ה צ ת ה לבדוק ו ת מחו״ט. או

מתפ״ס שמגר
 מסיבת־עיתונא־ם המחוזי בית״המישפס שופטי שקיימו מאז
 בית־ נשיא ניתק בבתי־המישפט, הרפורמה הצעת נגד

 לא הוא איתם. מגע שמגר, מאיר השופט העליון, המישפט
 את ברור באופן להם והראה שלהם, הזמנה לכל נענה
זה. צעדם על כעסו

ש, ה החוד שונ א ר ה ב ה, מז ה שנ ענ א נ שי ת• נ  בי
ט פ ש מי ה העליון ה מנ פטי-המחוז. של להז א שו  הו

ה הי ם אורחם י ב בארוחת־צהריי אבי ע בתל- צ מ א  ב
ש מרם. חוד

מסיירת *ש1ב**
שה, פרקליטת־המדינה רבת-הדין החד ת עו רי  דו

ש, ע ערבה בייני בו ש קור ה שון בי ת רא טו  בפרקלי
ב מחוז-המרכז. תל־אבי ו

 ועם מחוו״המרכז, פרקליטת שניט, נורית עם נפגשה היא
לשיחת־היכרות. תל־אביב, מחוז פרקליט שדר, אהרון

א מדוע פרץ? ל
שיין תע מני ה ר דג׳ הג ו ר, ג׳ שו ם אחד פי תפי שו  ה

ל״, ״ורד במיסעל-השוקולד צלי ע ו גי ם לארץ י מי  בי
די הקרובים, ם עם לדון כ תפי שו שראליים ה הי

ב רו ק צעירים ועידת ב
ת בקרוב כננ תו ת מ ד עי רי ו עי הליכוד. צ
 באפריל שנים, שבע לפני התקיימה האחרונה הוועידה

 ועידה, התקיימה לא מאז מימית. הנסיגה ערב ,1982
 שנתיים. כל קיומה את קובע שהתקנון למרות
הנוכחי. בהרכבו הליכוד של הראשונה הוועידה זו תהיה

ש זיג* ה מחפ ד בו ע
טמרת מזכיר רה המי׳ א הצעי צ ת- של היו סלג  מי

ם(״זיגי״) העבודה, ש זינגר, אפרי חפ ה. מ ד  עבו
 של החדש כמזכיר יחזקאל אבי נבחר אלה בימים

 שנכשל אחרי תעסוקה, מחפש וזינגר הצעירה, המישמרת
לכנסת. במועמדותו

בנתב״ג התפרעויות
 לוותה ״זץ־אייר״ חברת של טיסת-שבר
בן־גוריון. בנמל־התעופה בהתפרעויות

 ביום לצאת אמורה שהיתה הטיסה,
 24ב־ עוכבה אחרי־הצהריים, הראשון

 את עברו כבר שהנוסעים אחרי שעות,
הצ׳ק־אין.

 מלון, לנוסעים להציע סירבה החברה
מהו גרר והדבר כאלה, במיקרים כמקובל

 זה בשלב הנוסעים. של והתפרעויות מות
ו בנמל, המנהל־התורן בנעשה התערב

 במלון לינה לנוסעים לסדר הוראה נתן הוא
בתל־אביב. כוכבים חמישה

כסידרה. השני ביום יצאה הטיסה

ם אין ה כלכלני ע בסי
 ואין בכנסת, כלכליות דמויות אץ למיפלגת־העבודה

 בכלכלה. הבנה בעלי חברי״כנסת כמעט
ב צ מ ע ה ה לשפל עד הגי ד שעל שכז  יו״ר תפקי
ת עד ם הכלכלה ו דדי מו ם שני מת לם ח״כי  לא שמעו
אי עסקו ש ה כהן רענן כלכלה: בנו שנ שו  ארבלי־ ו

אלמוזלינו.
 בכנסת הסיעה נאלצה הכלכליים הכוחות מחוסר כתוצאה

 וערת־הכספים, כיו׳׳ר שוחט (.בייגה׳׳) באברהם לבחור
עיריית־ערד. בראשות הוא היחידי שניסיונו למרות

השלישי המעצר
ש חסון, רמי ש אי ב שכבר מי גבול״, ״י ש ם י  פעמיי

רובו על יום 28 של במאסר ם לשרת סי חי שט  ב
ם, שי תכוון הכבו ת מול להפגץ מ שלה בי מ ש-המ  דא

שך שה במ מעצרו עד ימים, שלו במרס. 8ב־ הבא ל
 עצמו את חשף הוא חליפי. שרות ביקש לא אף חסון

 כלשהו. להסדר סיכוי על מראש ויתר וכר לתיקשורת
בהפגנתו. חסון את ללוות מתכוונת נבול •ש תנועת

 זרים פועלים
ביטחון׳ במיתקן

ת למרות שו דגי ת ד חוני ט בי  ספיר, אתו- של ה
ה ת התחנ שי ם הארצי, המוביל של הרא  מועסקי
ם במקום ה. זדים עובדי רכי מתו
 כי'באתר, עולה הגליל, כידישת שהתפרסמה מידיעה,
 אלה בימים מתבצעות ביטחונית, רגישות כבעל המוגדר
 השלוש על רביעית משאבה להכנסת תשתית עבודות

 כוחות־הביטחון, על־ידי נשמר האתר במקום. קיימות שכבר
 הצילום. בו ואסור קפדניות בדיקות־ביטחון בו נערכות

 במקור־ שמדובר והעובדה האתר של הביטחונית הרגישות
 מקורות מחברת מנעה לא ישראל של ביותר החשוב המים

מתורכיה. זרים עוברים 12 במקום להעסיק

ם  גדולים הפסדי
ב.,אבנר״

 של החובות גובה לגבי שמועות מתרוצצות בענף־הביטוח
 לרכב. בביטוח־חובה העוסק אבנר, תאגיד־הביטוח

ר לא שהוכן דוח, פי על ש מכב הוג עד ו  הפועל לוו
ר״, של ת ״אבנ בו ד חו אגי ת ם ה אמדי  מיליון 200ב־ נ

שקלים.
ח טו שי־בי ם בכירים אנ מרי ת או חו שי ת ב טיו  כי פר

ת בו שה קרחון, קצה רק כנראה הם אלה חו מע  ול
בר ע לא אם כפול, בסכום מדו רו ה. ג  מז

 כדי עזרה, בבקשת לממשלה תפנה שאבנר יתכן
 ממשלתית זרוע או הלאומי הביטוח באמצעות שהממשלה,

אבנר. את תנהל אחרת,
 דמי־ את להעלות היא באבנר הנשקלת אחרת אפשרות
 15־8 של מתונות העלאות תחת אחוזים, 40־30ב־ הביטוח
החובות. היקף את לצמצם בניסיון אחוזים,

 ר1כ ראשי לבין פקטור בץ שהיו הדיונים אחרי זאת
 עריץ שהמיפעל העובדה רקע על שעבר, בשבוע בגרמניה

 הריווחיות. מעגל את פרץ לא
 עתיד לגבי אחידה עמדה בזר אנשי עם יתאם פקטור

המיפעל.

ל נרקומנים ב ח קטיף ב
 איש־העסקים פנה חודשים שישה לפני
 חוף־ מלון לבעלי פלאטו-שרון שמואל

לש והציע כלכליים, בקשיים שהיה קטיף,
 דו־ אלפים 10 של בסכום המקום את כור
 אותו להפוך כדי שנים, 10ל־ לחודש לאר

 יבר־ עם בשותפות מסמים, גמילה למרכז
 ואיש־שרות• קישוני יאיר אן־האופנועים

נע הוא סוויסה. רפי לשעבר בתי-הסוהר
 קמינסקי, יגאל האיזור, רב בשלילה. נה

במקום. בנרקומנים רוצה שאינו אמר
 של פשיטת-הרגל ועם נואש לא פלאטו

 עורך־הדין לכונם־הנכסים, פנה הוא המלון
 הצעתו. את הגיש ושוב מרינסקי, פינחס

 בית־המיש־ של לפסיקה ממתין הוא כעת
כך. על פט

ת טישטרה טי  פר
לאינתיפאדה

בוי ת רי כלויו תנ מני רקע על הה או ר ל  באיזו
ה שיי ע ת ת ה רו ט ם ע שלי אה בירו ת הבי  בעלי־ א

ר העסקים ה ליטול באיזו מ ר יוז תי ולשכו  חברת• שרו
דה מי ת ש טי ר לאבטחה. פ

 ניידות של קבועה אבטחה סיירת תפעיל החברה
 קלדרון, ניסים החברה, מנכ״ל לפי חמושים. ומאבטחים

העסקים. בעלי בץ התיפעול הוצאות יתחלקו

ב רו ק המרו! מוסיאון ב
ת חו כ ש, 100 בנו שי אי טה, אנ ברסי און אוני סי  מו
גי ישראל, צי ה, נ של ה ממ ריי שלים״ ו״קרן עי  ירו
ס התקיים ת טכ ח ה הנ און אבן-הפינ סי ע למו מד  ה

שלים. בירו
 הקרן על־ידי יוקם בלומפילד, ברנרד על־שם המוסיאון,
 בלומפילד. של אלמנתו בתרומת לירושלים

׳רנשלים. וקרן הילמן פיטר הפרופסור הם המיפעל יוזמי
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