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 תוצאה היא האחרונה, כתקופה שפורסמה כסי סרס,
 הכלכליים לעורכים שרתזאוצד בין מיפגשים של

בעיתונות
בתדירות מתקיים פרט של מיוזמתו מוסד־המיפגשיט

קבועד-

לש״ס דוברות
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 בדוברות נשים מעסיקים דרעי, ואריה פרץ
מישרדיהם.

 אידה ואילו מישרד״הפניע כתנרת משמשת אלינסון טובה
 מישרד־הקליטד- כדוברת משמשת בדשיטרית

 עובדיה הרב אולם רכות תמיהות הדבר עורר בתחילה
 בכן־ אין כי ושוכנע בדק ש״ס, של הרוחני המנהיג יוסף,
פסול. שום

 רצה בורג
מב״גיש פתק

 השתתפו־ את היתנה בורג אברדם ח״ב
 בניו־יורק, הישראלי־סלסטיני בכינוס תו

 פתק שיקבל בכך בסוף־השבוע, שייערך
 המא־ המדינה, פרקליטת בייניש, מדורית

בכינוס. השתתפותו חוקיות את שר
 הקופצים ממחנודהשלום רבים לעומתו,

 שאד לכינוס, לנסוע והרוצים כרטיסים על
 ״ניו-אאוטלוק״ בתב־העת מארגנים תו

 עכשיו״ ״שלום וידידי ״אל־פג׳ר״ העיתון
בארצות־הברית.

המ אצל בעיות יוצר הקופצים ריבוי
ארגנים.

הערבי במיגזר ס ש
חה התמודדת שבה רשויות 71 מתוך  להכניס ש׳ס מלי

 עמי גם ביניהם ויישובית ערים 50ב־ למועצה חברים
 וכפר־ירקד- עוספייה ערביים. יישובים

 בבחירות ש״ם של הראשונה התמודדותה זו היתה
המקומיות.

שבת שומר ומערך
ברמת־השדון. השבת לשמירת קורא המערך

 לראשית המעדר מועמד חידת אפריים(״פיוזוטקה״)
 עם קואליציוני הסכם על שחתם רמת־השרון, מועצת

 המועצה. בתחומי השבת לשמירת קורא הדתיים,
 גם ידאג כי סיחוטקה הצהיר הדמיית אח לגייס בדי

מריסה. המוכרות החנויות לסגידת

הקיימת״ ל״קרן אור
 מעורב שהיה לשעבר, פיקוד-צסון אלוף אור, אורי

 בקרוב יתמנה המעיד, של האלופים בתוכנית גם
 הקיימת״. ״הקרן כמנב״ל

 מיד'אחרי אכזבות: של שורה אחרי פיצוי הוא המינוי
 כשפרס שר־החקלאות. לתפקיד לקדמו ניסו הבחירות

 סיזהדםקרקש־־שראל. לראש כמועמד בו דובר סירת
 ר,ד1םי כמנהל שמו החבר לפועל יצא לא זה מינוי כשגם

המסחדהסדינה.

בת־ים את עוזב קסטל
 לראשות מיפלגת־העבודה מועמד קסטל, יוסף

בפרופיל בת־ים את לעזוב מתכוון בודים, עיריית
נמוד.
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 לפני חודשים כמה שכר בהדים, תושב שאינו קסטל,
בבת־יס. דירה הבחיתת

 בראשות שעמר קינמון, אהוד על־ידז שהובס אחרי היום,
 לו אין ממיפלגת־העבודה, שפרש אחרי עצמאית, רשמה
בבת־ים, להישאר כוונות

עובדים״ פ״שיפו! מנחשים
 את הפיץ מי לנחש מנסים עובדים״ ״שיכון בצמרת
 האחרונות. בשנתיים החברה הפסדי על הידיעות

 מיסמבים העיתונים בקרב אלמוני גורם הפיץ השבוע
 בשנתיים הפסידה שבדים שימן כי כביכול המוכיחים
 מצמרת זאת הסתירה אן• שקלים, מיליוני האחרונות

ההסתדרות.
 והודיעה רישמית, הכחשה לפרסם החברה מיהרה בתגובה

 ברווח. האחרונה שנת־הבספים את סיימה כי
 נועד הפירסום עיתוי כי משוכנעים שבדים שימן בצמרת
 עורך ואשר החברה, בירד ששמש אדרי, רפי בשר לפגוע
ורדי־זר. עור ליורשו מפוארת מסיבה השבוע

414
 דובר־צה״ל מסר במרס, 6ה־ השני, ביום

הכבו בשטחים פלסטיניים הרוגים 307 על
 חיילי־ מירי התגים כולל זה מיספר שים.
בלבד. צה״ל
 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לסי

.414ל־ הסלסטיניים ההתגים
 סלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי התגים, 513 על
ומת צה״ל חיילי מירי התגים 347 •

נחלים.
ומהתחשמלות. ממכות הרוגים 43 •
גאז. משאיפת כתוצאה התגים 71 •
אחתת. מסיבות התגים 52 •

סמכות רוצה הרשות
 משתהמישסטים תובעת הצרכן״ להגנת ״הרשות

 ובנקאות. ביטוח לענייני ייצוגי כבגוף בה לדביר
 לא שנפגעו שצרבנים יתכן שלא טוענת הרשות

 במאבק הרשות של מישפטי בסיוע להיעזר יופלו
. פיננסיים. גופים נגד

 אולם הפניקס, חברת נגד בתביעה להתערב ביקשה הרשות
 לייצג בחוק הסמכות לרשות שאין טען בית־המישפט

בענייני־ביטוה. צרכגיס

יץ?3ר. מי
 השבוע בתחילת פתחה הרשות־לניירות-ערך

 על נתונים הפיץ מי ולאתר לנסות בדי בחקירה,
 לישראל״, ״החברה של דבספיות התוצאות
אייזנברג. שאול המיליארדר שבבעלות

 על הוא הדבר וכי הנתונים, את מסרה שלא טענה החברה
 אם ספק הטילו בשוק־ההון גורמים אולם העיתונאים. דעת

 מוצדקות. אכן החשה הנהלת של ההבהרות
 הדוחות את תפרסם שהחברה עד הרשות תמתין בינתיים
 נכונים שהתפרסמו הנתונים אם לדעת כדי שלה, הכספיים

לא. או

המדליף? מ■
 רואה־החשבון מיהו רואי־הוזשבוז: בלישכת בלשי סיפור

 לעיתונות? מסווג חומר האחרונים בשבועות המדליף
מדוייקינד פרטים הגיעו הכלכליים המדורים לטורי

בצה״ל חדשה אופנה
 אישי דובר — בצה״ל חדשה אופנה
לאלופים.

 וה- מהמיפקדות גדול שבחלק מתברר
 עומדים שבראשם המרחביים, סיקורים
 אימצו תת*אלוף, או אלוף בדרגת קצינים
דוב של חדש מינהג אלה קצינים לעצמם

קצינות-ליחסי-ציבור. או רים
לע הקצינות מחוייבות הנהלים פי על

לד היא מטרתן אבל דובר-צה״ל, עם בוד
מפקדיהן. של האישי לפירסום אוג

 נציגים יש המרחביים מהפיקודיס בחלק
ד משרתים, אלה וגס דובר־צה״ל, של די  ב
הקצינים. את כלל

 וקצין־יח* לעשות, הגדיל האלופים אחד
העי את בוקר מדי מתדרך שלו סי-הציבור

 הגלוי לודדהזמנים את להם ומספק תונאים,
האלוף. של

 רואי־ של למישרדים המוצעים כספים, סכומי של להפליא
המקים של שוויים הערכת בעבודת המעורבים חשבון,
......... ........... בארץ.
 חושדים רואי״ההשבון לישבת של המרכזי בוועד

 לכן נגדו. הוכחות עדיין אין אך ידוע, ברואדדחשבון
 בדי פרטית, חברת-חקירות לשבור אס שוקלים

 כנראה הוא שלו האינטרס המדליף. את לגלות
 העובדה את הסכומים, פידסום בעזרת להוכיח,

 עבור זעום שכר לדעתו, מקבלים, שרואי-חשבון
עבודתם.

לערוץ פסר אין
 חסויות. מחפשים 2 בערוץ

 כרי האלה, הניסיונות הוגברו תקציביים, קשיים עקב
 בפעולתו. להמשיך לערוץ לאפשר
 וידיאד לשדר נאלץ השני שהערוץ לכך הביאו הקשיים
המתומנים. המישדרים תחת קליפים,

ד״פור״ חדשים עסקים
 ״מקרם בקשת על בבית-המישפט הדיונים למרות

 מי יש כי מתברר ״בור״, קונצרן את לפרק טראסטי׳
 ״בור״. עם חדשים עסקים לעשות שרוצים

 באחרונה המחפש שמעת, סמי הבריטי, היהודי איל־הממון
 ווץ כזר. ראשי עם שעבר בשבוע נפגש בישראל, השקעות

 בבמה משותפות ובהשקעות לשותפות בכניסה עימם
תחומים.
ראשוניים. בדיונים מדובר בינתיים

וניתוח כספים שפטל:
 לארצות-הברית האחרונה בנסיעתו

 בגיוס בעיקר שפטל יורם עורך־הדין עסק
כספים.
תנו בעבר שנאספו מהתרומות חלק  נ

 המנוח. איתן רב לעורך־הדץ כמיקדמות
הה נזקקה איתן של התאבדותו בעיקבות

נוספים. לכספים גנה
 מישפחת עם שפטל נפגש השאר בץ

 בעינו ניתוח באמריקה עבר ואף דמיאניוק,
 ושפטל הצליח, הניתוח מחומצה. שנפגעה

בעינו. טוב יותר הרבה רואה

אסירים מאמצת ירושלים
 אםירים 550 בנראה, תאמץ, עיריית-ירושלים

 הארץ. ברחבי בבתי־כלא הנמצאים ירושלמיים,
 פעילות יוזמים בעירייה לאמנות והאגף לקידום־־נוער האגף

 מצוי שבהם בבתי־כלא, ואמנותית תרבותית חברתית,
 מירושלים. אסירים של גדול ריכוז
 למען שנרתמו האגפים, שני עובדי צוות על מטי

 אסירי למען ירושלמיים אמנים גם התנדבו האסירים,
עירם.
באר־שבע. בכלא הראשון האמנות יום התקיים השלישי ביום

פרקליטה על איומים
 נעימת-הליכות תובעת רדלמן, דינה עדרכת־הדין

 היתד תל*אביב, מחוז של הפיסקאלית מהפרקליטות
 ולהטרדות. לאיומים מטרה באחרונה

 גבאי אלי רואה־החשבון נגד בתיק מופיעה התובעת
 הדיונים כדי תוך הכנסות. בהעלמת שהורשע מרמודגן,

 אחדי הפרקליסה. במכונית הצמיגים ארבעת נחתכו בתיק
 על־ידי ראיות הוחלפו בית־המישפט בתיק כי שהתלוננה

 ביוד במיסדרון הנאשם של בנו אותה פגש מאשם,
 בראו, יצחק מהשופט, ביקשה היא אותה. וצילם המישפט

ונענתה. הצילום, סרט החרמת את

פצרות קפוטות
 ״למען חברת במדינה, הגדולה הקפוטות יצרנית -

חמורים. לקשיים נקלעה מבני־ברק, בע״מ״ אחי
 לבית־ תביעה דיסקוזט בזק נגדה הגיש השבוע השני ביום

שקלים. מיליון שגי סך על בתל־אביב, המחוזי המישפס

 יהודית מיסעדה
במוסקווה

 פלאז׳ה״ ״שרתון מלון של השף קדוש, שלום
 כדי ימים למיספ׳ר למוסקווה נקרא בירושלים.

 יהודית מיסעדה של לפתיחתה הנוגע בכל לייעץ
במוסקווה. בשרה

 חלקה תהיה חורשים, כמה בעוד שתיפתח המיסעדד,
 יהודי אוכל תספק והיא אכסקלוסיבית, וחלקה עממית

כשר.
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