
תפקידו מסיים בסיוני
 מסיים בישראל, מצריים שגריר בסידני, מוחמר
תפקידו. את בקרוב

 מבירות באחת ששירת מצרי דיפלומס מקומו את ימלא
אירופה.

התחייבות דורש פרץ
 מראשי התחייבות מבקש סדין יצחק השר

הסוכנות.
 ראשי את ללישכתו פרץ השר זימן בלילה הראשון ביום

 דיניץ, שימחה חבר־הנאמנים: יו־ר קפלן, מנדל הסוכנות:
 שיטרית, ומאיר המנכ׳׳ל נתיב, משה ההנהלה: ידר

הגיזבר.
 לעמוד מתכוונת שהסוכנות להצהיר מרס ררש הוא

 לידי הקליטה נושא כל את להעביר בהתחייבויותיה,
מישרד־הקליסה.

 מאחורי יתייצבו ההנהלה וחברי הוא כי התחייב דיניץ
ההסכם.

בוש? את סוחט■□ הא□
 יש כאילו שמועה, מתהלכת בוושינגטון

 ג׳ורג׳ של הסלחני ליחס מאוד ממשית סיבה
הגוב חילוקי־הדיעות חרף ישראל, בלפי בוש
רים.

 את תידרך• ניר שעמירם בשעה הסברה:
 פרטי לגבי בירושלים, ״הילטוך במלון בוש,

ה השיחה. הוקלטה איראך־קונטראם, עיסקת
 סגן■ אז בוש, כי בבירור מוכיחות הקלטות
 — העיסקה פרטי כל את היטב ידע הנשיא,

וכל. מכל כיום אותו מכחיש שהוא דבר
 כי להוכיח בוש של יריביו בידי יעלה אם
 לתה- עילה להוות הדבר יבול לקונגרס, שיקר

הדחה(״אימפיצ׳מנט״). של ליד

מביקורת □ובל שחל
 מגל־הביקורת נדהם שחל, משה שר־האנרגיה,

 האחרונות, המחירים העלאות בעיקבות נגדו
 במישרדו לפקידים והורה הדלק, במחירי' שהיו

 • הדלק. להוזלת להביא דרבים לחפש
 העלאת נגר שנשמעה שהביקורת אומרים שחל מקורבי

 לפגוע עלולה במישרד״האוצר, היה ושמקורה המחירים,
פוליטית. מבחינה בשחל

לבורח ג*וב מחפש■□
 מישרה למציאת פועלים בליכוד בכירים גורמים
 רשוודהשידוד למנכ״ל כדיבריהם, הולמת,
מורת. אורי הפורש,

 את עתה תפקיר שהתנועה שאסור אומרים גורמים אותם
פודת.
 כקונסול אותו למנות הצעה באחרונה דחה פורת

בארצות־הבדית.

לחח״ה? מתו!ורד■□
 מיפקד- אלו בימים מתקיים התחייה בתנועת
 התנועה, של השלישית ועידתה לקראת חברים,

.1989 סוף עד להתקיים המיועדת
 מכינת ועידה תתכנס חודשים, שלושה תור כן, לפני עוד

 התנועה, למוסדות חדשים אנשים לצרף יהיה שתפקידה
״צומת״ אנשי פרישת בעיקבות חלקית שהתרוקנו

 התנועה. חוקת את ולשנות
 את ישירות יבחרו שהסניפים יקבע בחוקה השינוי

ולמועצת־התנועה. למרכז נציגיהם

הפטור? עולה כפה
 פרס, שימעון שסיכם הפטור, האוצר לקופת עולה כמה

 ההסתדרות, מזכ״ל קיסר, ישראל עם שר״האוצר,
 לעובדים? דמי־הבראה לתשלומי

 מס־ההכנסה, נציב על-ידי השבוע התגלה הסוד
 של למיסים השנתי בבנם שהופיע רבינוביץ, יאיר

 פוטנציאל שמחיר וגילה רואי-ההשבון, לישכת
שקל. מיליון 290ל־ מגיע שאבד המם

488
 על צה״ל דובר מסר במאי, 15ה־ השני, ביום

 הכבושים. בשטחים פלסטיניים הרוגים 369
בלבד. צה׳׳ל חיילי מירי הרוגים כולל זה מיספר
 מיספר הגיע הזה״ ״העולם ספירת לפי

.488ל־ ההרוגים
 על פלסטיניים מקורות מוסרים זאת, לעומת

הבא: הפירוט לפי הרוגים, 605
ומתנחלים. צה״ל חיילי מירי הרוגים 419 •

גאז. משאיפת כתוצאה התגים 76 •
ומהתחשמלות. ממכות התגים 46 •
אחרות. מסיבות הרוגים 64 •

ראש■□ עורף אי״זנברג
 עדיפרד ביצע אייזנברג שאול איש-העסקים

בתל־אביב. בביתלאסיה במישרדיו רא־טים
 וחתנו אסיה לדדום־מיזרח נשלח רוזנפלד מאיר חתנו

 מזומנות לעיתים לקפח שנהג דיאמנט, יגאל האחר,
 בלונדון. עתה מקורקע לארץ, מלונדון

 אייזנברג ארווין את דיאמנס מחל־ף אחת שמועה פי על
 סולק והוא קרנו, ירדה אחרת שמועה פי ועל בלונדון,
 אייזנברג. קבוצת של הישראלי לסניף כאחראי מתפקידו
 בית־ כמנכ׳׳ל שלו ידיד־נעורים מינה 67וד בן אייזנברג

צבאי. מישטד בבניין הנהיג וזה אסיה,

נחקר■□ ״כלל״ ראש■
 האחרונים בשבועיים העבית ״כלל״ חברת ראשי

 הרשות-לנייתת- לחוקרי ובעל־פה בכתב תגובות
 חשדות על הריצות שמנהלת לחקירה בקשר ערד,

 בעיקבות החברה, ראשי על־ידי מידע לניצול
 ב״מעתב״. שהיו חשיפות

 הרשות, חוקרי של דרישה פי על נעשתה החומר העברת
 הטענות לכל עושים שהם מעמיקה בדיקה ובמיסגרת

שהועלו.
 חוקרי אצל לחקירה זומן דוברת אהרון החכרה מנכ״ל גם

 קיימו הקונצרן ראשי כי נודע זאת ובעיקבות הרשות,
זה. בעניין מיוחדים מישפטיים יועצים עם התייעצויות

ש*קר ר8בכ פק*ד
 נתן הסוכנות של במחלקת-הכספים בכיר פקיד

 בתל־אביב, המחוזי בבית־המישפט תצהיד־שקר
 בידי הנמצא נמל־תל־אביב, שטח מכירת בעניין

 וקבוצתו. זאבי גד איש־העסקים לידי הפומית
 לבץ זאבי בין זיכרון־דברים נחתם חודשים כמה לפני
 הנהלת הודיעה יותר מאוחר המכירה. על הסוכנות אנשי

 לכד• מוסמר אינו המיסמך על שחתם שמי הסוכנות
הנמל. שטח על חדש מיכרז לפרסם הסוכנות בכוונת

ביומן־החדשות חור
 המהדורה התקצרה מדוע תמהו רבים צופים

האח בליל-שבת בטלוויזיה השבוע יומן של
 צנזורה של מחיקה מפני שחששו והיו רון,

פנימית.
 האחרון ברגע פשוטה: יותר הרבה הסיבה

 שארכה משתפי־הפעולה, על הכתבה הגיעה
 איתן של כתבה הוצאה ולמענה דקות, 10

 שנותרו הדקות חמש דקות. 15 שאורכה אורן,
זמרים. של בקליפים נסתמו

שרס־ד■! על ותיטרונ
 מס- מנהל כי מספר עורכי־הדין לישבת ביטאון

 של המחוזי הוועד יו״ר אל פנה בירושלים •טבח
 טרוניות היו ובפיו בירושלים, ;ןורכי-הדין לישכת
 עבירה, לדבר הנתפסים עורבי־דין על קשות

 שילטונות* על להערים ללקוחותיהם והעוזרים
המס.

 בהסדרת מס־שבח מנהל הסתפק שבהם מיקרים היו
 חמורים מיקרים גם היו אבל עיניים', ב״ארבע העניין

לחקירה.. שהועברו

□□■שלון? אש□ ט■
 בין האחרונים בימים נשמעו האשמות חילופי

 מסע־ בכישלון אשם מי בשאלה חברות־הדלק,
 הרפורמה נגד חברותי־הדלק של האחרון ההסברה

בשוק־הדלק.
 חובבנית, בצורה מסע של שניהול טוענים החברות ראשי
 זה את זה מאשימים והס תורם, שהוא ממה יותר פוגע

 ניסיון ובהו מודעות על מבוסם שהיה המסע, בניהול
שרירותית. היא בישראל הדלק מחירי שקביעת להראות

אולמות ריתשכ הבורסה
 הבורסה־לניירות- תשכיר שלפיה חדשה, הצעה

 לשם הערב בשעות אולמות־המיסחר את ערך
 סוחרי• בין באחרונה הועלתה הכנסות, יצירת

הבורסה.
 גרמו האחרונה שבשנה שהתברר אחרי עלתה ההצעה

 הפסד רשמה שהיא לכד, הבורסה של הוצאות־התיפעול
השנה. בסיכום

רצינית כהצעה או כבדיחה, הועלתה ההצעה אם ברור לא

מבטח■□ לא קבל!■□
 את מבטחים שאינם קבלנים, לאיתור מיבצע

השבוע. נערך עובדיהם,
 בכל פועלי־המיין של קרן־הביטוח מסעם נערך המיבצע

בגוש־דן. אתרי״חבנייה
 בענף־הבנייה יהודיים פועלים אלף 80 מבין כי מסתבר

 הפנסיה. בקרן מבוטחים אלף 16 רק
 ומי הפנסיה, לקרן מיד לשלם יידרשו שייתפסו קבלנים
 מישפטית. תביעה נגדו תוגש שיסרב,
 והוא ובאילת בירושלים בחיפה, כבר נערך דומה מיבצע
בהצלחה. הוכתר

בכנסת מחתרת שירי
 באחרונה הורה שילנסקי דב הכנסת, יו״ר

 לשיחות- לממתינים עבריים שירים להשמיע
בכנסת. טלפון

 שירים ובהם סרטים, שלחו ישראל״ ״קול
 שילג־ אך ימים, כמה עבדה המערכת עבריים.

פטריוטיים. די אינם שהשירים החליט סקי
נש ותחתם ישראל״, ל״קול הוחזרו הסרטים

והעפלה. מחתרת שירי ובהם סרטים לחו

״אקסודוס״ על סרט
 בארצות-הברית הציבורית הטלוויזיה רשת

 בארץ עתה מסריטה רבת-היוקרה, (״םי-בי-אס״),
״אקסודוס״. אוניית-המעפילים על סרט־טלוויזיה

 הקפטן: אהרונוביץ, אייק׳׳— הפרשה גיבורי שלושת
 צולמו — האלחוטן עינב ועזריאל המפקד: הראל, יוסי
 להציג אייק בעד למנוע היתה הבעיות אחת זה. אתר בזה

 שלדברי אייק, הראל. יוסי עם הנוקבים דכוחיו את בסרט
 להוכיח היום עד מנסה מהאוניוד, ירד לא ־עדיין חבריו

 אוניות־ על־ידי בניגוחה להסתכן לאוניה היה כדאי כי
 הראל שציווה כפי להיכנע, תחת הבריטיות המילחמה

המעפילים. חיי את להציל כדי

צד־יוובוכירי 1־1!־•או8




