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זיר1 ס ת
בכיור מיניי

 של הכלכלה ועדת שיו״ר הטענה על נשאל בגין
 לחקירת הפריע שכטרמן, אברהם גח״ל ח״כ הכנסת,

 שכטרמן, על בלהט בגין הגן בתשובה אוטוקרס.
 הראשון החלק גח״ל. שיטות את הסביר ואחר־כך

הרו ונתקבל זמן, מחוסר כנראה קוצץ, התשובה של
 יו״ר נגד הטענות בנכונות מודה בגין כאילו שם

הוועדה.

 דידץ ופגש האם
1 ״ב ר. באר דוא־ס עם

לואיס, ויקטור הסובייטי העיתונאי של פירסומיו
 לברית- ישראל בין ומתהדקים ההולכים הקשרים על

 ישראליים פקידים בעתיד ישרתו לפיהם המועצות,
במוס מדינותיהם את המייצגות בשגרירויות וסובייטים

עיוור. מיקרה פרי אינם ובתל-אביב, קבה

 לראשות גיל אב״
 החדשות מחלקת

בטלוויזיה
 רשות■ דובר גיל, שצבי הסיכויים, גכרו
 החדשות עובדי מצד לפניות ייענה השידור,

 את עצמו על ויקבל עליו, הממונים ומצד
היש הטלוויזיה של החדשות מחלקת ניהול

 נחשב הוא למיכרז, ניגש לא שהוא למרות ראלית.
 עגלת את להוציא המסוגל בעין, הנראה היחיד למועמד
הבוץ. מן החדשות
המח את בעבר שניהל שילון, דן אפילו כי נודע,

 לרשת ביותר המתאים המועמד את בגיל רואה לקה
אותו.

ד״ן של לחתוווו
 עומד שיאון, דוב דיין, יעל של כעלה

 הכפוף השלטון, כמנגנון ככיר מינוי לקכל
חותנו. של לפיקודו
 בחוגי נרחבים שליליים הדים עורר המינוי

בגלוי. לו להתנגד העז לא איש אך הצמרת,

ד מ י8מ א נ

י דגחיל מחחודה
 סיעות־הימין ששתי האפשרות מתחזקת

 — החופשי והמרכז ״מ ע — הקטנות
יתאחדו.

 מיואש, במצב לאחרונה שהיו הסיעות, שתי
 את לעבור סיכוי להן שאין סברו הפרשנים ושרוב

ההת מן עידוד שאבו נוספת, בפעם אחוז־החסימה
 בגלל גח״ל יוקרת מאובדן ובייחוד האחרונות, פתחויות
האחרונות. השחיתות פרשות
 על לכפות יוכלו שכמשותף מקוות הן
 כשותף לגח״ל, לצירופן להסכים חרות

 ככחידות להציג לפחות או לגוש, שלישי
סיכויים. בעלת רשימה

 סיעת יו״ר אביזוהר, מאיר יצטרך זה, במיקרה
 ע״מ ממפלגת פרש שכבר אחרי ממנה, לפרוש ע״מ,

למפלגת־ לחזור ע״מ שעל סבור אביזוהר עצמה.
העבודה.

 כעל לבחור, אביזוהר ייאלץ זה במיקרה
 לכין ח״כ-ללא־סיעה של מעמד כין כורחו,
 הודיע הוא למפלגת־העכודה. אישית שיכה
נוספת. סיעת־־יחיד להקים בכוונתו שאין

גח״ל בין סיכסיר
והטלוויזיה

 ראשי כין להיערך עומד נרגז בירור
 שדבריו .;טענה רקע על והטלוויזיה, חרות

 קוצצו, השמיע׳׳ יומן פ כנין מנחם ח״כ של
כמפלגה. הפוגעת כצורה

 שלואים העובדה על מצביעים משקיפים
מבי שחזר אחרי אלה, ידיעות לפרסם החל
תקו כאותה כארצות-הכרית• ממושך קור
 דיניץ, שמחה גם כארצות־הכרית כיקר פה,

 את להכין כדי ראש־הממשלה של יועצה
שם. מאיר גולדה של ביקורה
 עם המגעים את שניהל הממשלתי הנציג היה דיניץ

חודשים. מיספר לפני בארץ ביקורו בעת לואיס
התו לנובח חשיבות יש אלה לעובדות

 שמפרסם מהידיעות ישראל שמפיקה עלת
 ואיום מיקוח אמצעי כידה הנותנות לואים,

האמריקאים. עם המתנהל כמשא־ומתן

המכיורוות עוות תחלה

"אגרסקויי
 4 עומדת גדולה כלכלית שערורייה

 החצי• החכרה סביב כקרוב לפרוץ
״אגרסקו״. חקלאי, לייצוא ממשלתית

 י ניהול בגלל בהפסד־ענק, שקעה החברה
 ■ מחיר לחקלאים הבטיחה השאר בין כושל.
 | שנתקבלו למחירים קשר בלי לסחורתם, קבוע

בחו״ל.
 ׳ של לתמיכה החברה זקוקה עתה

ה ובשטת הממשלה, מצד מיליונים
 הענייד עלול בך על דיון

גלות.

הלאומית בליגה
בכדורגל

שנערבו״כשלו■ המישחקים אחד לפחות
 הליגה משחקי של הראשונים הסיבוכים שת

 מישחק בנראה היה בכדורגל, הלאומית
 המיש■ של הרביעי הסיבוב לקראת מכור.
 נסיון נעשה האחרונה, כשבת שנערך הקים,
יפה. עלה לא הנסיון אך נוסף, מישחק לקנות

שעב בעונה שהתחוללה הציבורית הסערה למרות
 מסקנות ולמרות בליגה, המישחקים מכירת סביב רה

 העובדה חוסל. לא המכירות שנגע נראה עציוני, ועדת
 נענשו לא הלאומית בליגה כדורגלן ואף קבוצה שאף

 להמשך תמריץ מהווה הקודמות, בעונות מעשיהם על
מישחקים. לקנות הנסיונות

 מיש־ לקנות בכר מנסים שהשנה אלא
 המישחקים של המוקדמים כשלבים הקים

 מגמה מתוך האגודות, כין ״המשפחתיים״
 מפתיעות שתוצאות כתקופה נקודות לרכוש

חשד. יעוררו לא

ימכוד ישראל בוק
,יברקל״ס״ אח

ביק הבריטית בדקלים״ ״בנק הנהלת
היש סניפו את לקנות ישראל מבנק שה

כמכירה. לטפל עומד ישראל בנק ראלי.
 דיסקונט בנק עם ברקליס את למזג התוכנית

 דיסקונט, בעלת רקנאטי, שמשפחת אחרי נכשלה,
 בין להגשימה. יכולה שאינה מסקנה לכלל הגיעה
 מפני שחששו דיסקונט, בנק עובדי לכך גרמו השאר
אפ ולשיבוש הבנק, למנגנון ברקליס פקידי חדירת

הקידום. שרויות
 השונים הסניפים את יקנה מי ברור לא עדיין

בישראל. ברקליס של

 מסירת עד ביקזרדו
לאתר■ כ*וז1ה

בחרמון התיירות
 התיירות אתרי הפעלת של הבלעדי הזכיון מסירת

 לקבוצת בהר, למחליקים סקי ציוד והשכרת בחרמון,
 שהפעילו אלה בין ביקורת עוררה מגשימים, רמת

בחרמון. הספורט מיתקני את בעבר
 כמסירת אסתטי פגם יש כי טוענים אלה

 לקבוצה שר-התיירות על-ידי בזה זכיון
 שאנשי עוד מה השר, של לתנועתו השייכת
 בחכירה הזכיון את מסרו עצמם הקבוצה

 החורף לעונת רק הכאה לישראלית־יורדת
לאזור.
לערכאות. הקרוב בעתיד תתגלגל שהפרשה יתכן


