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סיכו■ אין
האוסטרית״ ל^עיסקה

 האווירית התעשייה כתיקוות ממש אין
 מטוסים דאוסטרים למכור
״כפיר״. מדגם

 גורמים של המצאתם פרי היא כולה העיסקה
 שביקשו פרו־ישראליים, אוסטריים

 כימעט איו אולם, פרס. לשימעון טובה לעשות
 תוכל, האוסטרית שהממשלה סיכוי כל

 הדרוש הכסף את ■להקציב הקרובות, בשנתיים
 — שהיא תוצרת מכל מטוסי־קרב לרכישת

באוסטריה. ביותר בלתי־פופולרי שהוא דבר

 הנשיא רעיית
ת קו די ב ת ל איו רפו

 קציר. נינה הנכרת נשיא־המדינה, רעיית
 הקרוכים כשכועות להיכנס עומדת

 רפואיות לכדיקות לכית-החולים,
ממושכות.

 הזמנות אלה בימים דוחה גשיא־המדינה לישכת
 למזמיני ומודיעה הנשיא, לרעיית
אליו. להילוות תוכל לא רעייתו כי עצמו, הנשיא

 ■ערוך איפרוו■
ד״ן של עיתונו

 שעכר כשכוע שסיים ציפרוני, גבריאל
 ״הבימה״ כמנב״ל כהונתו את

 האחראי העורף הניראה, ככל יהיה,
 היומי העיתון הזה״, ״היום של

 דיין. משה ח״כ כעריכת המייעוד
 של עורכו היה ),61( דיין של בן־גילו ציפת,ני,

 עם נימנה ואחר־כך סגירתו, לפני הבוקר
 אשד, חגי של במקומו יבוא הוא מעריב. עורכי
 שנטש לשעבר, דבר של המדיני הכתב

 דיין, של בעיתונו העורך־האחראי מישרת את
 לאור. העיתון שיצא קודם עוד
 דיין של בעיתונו העורכים רשימת אל

 הצבאי כתבו שהיה מי לנדאו, אלי גם הצטרף
 בן־עמי, עובד של חתנו מעריב, של

 שהיא מודיעין, בהוצאת הראשי המניות בעל
 הוצאודספרים לאחרונה שהקים מעריב, בעלת

 הניראה, ככל תוטל, לנדאו על מצליחה.
 החדש. העיתון מערכת ריכוז של המשימה

 הראשון, הרגע של שינויים יחולו לא אם
 ״מערים״, כדפוס הזה״ ״היום יודפס
 אחר, כדפוס שיסודר אחרי
 ההוצאה־לאור מועד בעיתון-כוקר. ויופיע
לערך. חודשים שלושה כעוד :הצפוי

שד  ■שמש א
ליאלמוג׳ כיועץ

 מישרת את שנטש אשד, חגי
 לשמש כדי ״דכר״ של המדיני הסופר

 דיין, של בעיתונו העורך־כפועל
 הנהלת ליו״ר כללי יועץ כניראה ישמש

 אלמוגי. יוסף היהודית, הסוכנות
 לתפקיד מתאים אינו אשד כי שהסתבר אחרי

 להוציא־לאור בכוחו אין וכי לו, שייועד
 דבר. למערכת לחזור ניסה הוא דיין, של עיתונו את

 בקרב שנערכה פנימית בהצבעה אולם
חזרה קבלתו נגד הרוב הצביע דבר, מערכת חברי

 פיצויים וקיבל התפטר שכבר אחרי ׳לעבודה,
 לו. שהגיע למה מעל מוגדלים,
 הידוע לאשד, נמצא עיתונאי תפקיד בהיעדר

 תפקיד דיין, משה של מובהק כחסיד
אלמוגי. של לצידו

■ו״דיס שוי
א־ס , דא־גוד־הע־תונ

 ארצית בוועידה נבחרו בתולדותיו לראשונה
 ישראל עיתונאי איגוד של
 כמקובל. אחד, ולא לאיגוד, יושבי־ראש שני

 ״דבר״ אי״ט כלוף, דני הם הנבחרים
 ״מעריב״. איש הירושלמי, יצחק ולוי

 בשנה האיגוד ביו״ר יכהן בלוף
 השנייה. כשנה הירושלמי ואילו ,הראשונה,

 השלישית הכהונה שנת את
 השניים, ביניהם יחלקו שוב

שווה. באופן

אה מ■ רו
ת מלון מי * בי

 קרקע להעניק מוכן מישרד־התיירות
 דולר וחצי מיליון כת והלוואה חינם

שיהיה למשקיע נוחים, כתנאים

 ו״סגלי מאיר
אנוש חודה

 יושב־ראש ,82ה־ בן וייסגל מאיר
 במשף שכיהן מי וייצמן״, חיים ״יד

הפרו של האישי כנציגו רבות שנים
 בארצות־הכרית וייצמן חיים פסור

לאח אושפז וייצמן״, ״מכון וכנשיא
 ב■ שיכא על-שם בבית-החולים רונה

תל־השומר.
נמסר, וייסגל של מישפחתו מחוגי

אנוש. מצכו כי

 כימית. מלון לכנות מובן
 קוסמת ראשון, במבט נראית, שההצעה למרות
 עולה אינה הדרושה וההשקעה ביותר,

 בינתיים הצליחו לא נוספים, דולר מיליון על
 — בעל־הון למצוא מישרד־התיירות אנשי
 מוכן יהיה אשר — בחו״ל או בארץ

בימית. המלון את להקים
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 מפרכת, חקירה עבודת כתום
 מנהל־המבס נגד ישראל מישטרת שערבה
 כי מסתבר פלד, דויד לשעבר,

 רחוקות נגדו כידה המצויות ההוכחות
 הראשוניות ההאשמות מן למדי

כלפיו. שהועלו
 מסויים בזמן כי הוכחה, המישטרה בידי

 בחשבון דולר אלף 80 פלד החזיק
 לבנו נתן וכי בשווייץ, רובינסון של בבנק

 זה. מחשבון הוצא הכסף אולם ממנו. זכות־משיכה
 חשמליים, מכשירים המישטרה בידי יש כן

 זניט, וטלוויזיה זינגר כביסה מכונת כמו
 הבנקאי על־ידי במתנה לפלד שניתנו
 ,שהתאבד. רובינסון, ויליאם

 פלד של בביתו שהתגלו מכשירי־רדיו שני
 ארצה שהובאו מכשירים 15 של לסידרה שייכים היו

 לחיילי כמתנה יום־הכיפורים, מילחמת אחרי
 אחד ממכם. אותם פטר ופלד צה״ל,

 שנירשם אחרי קצר זמן נעלם האלה המכשירים
 פלד. של בביתו כמצוי המישטרה על־ידי

 עכירת-שוחד על היחידה ההובחה־לכאורה
פלד, נגד המישטרה כידי שיש

 לטענת שלו. ״פיאט״ כמכונית קשורה
 סוכנות אצל פלד החליף המישטרה

 הישנה מכוניתו את ״פיאט״
 הפיחות, לפני שבוע חדשה, במכונית
 את לשלם מכלי ,1974 בנובמבר

 כעשרת של בסכום ביניהן, הפרש,המחיר
 נמכרה הישנה מכוניתו ל״י. אלפים

 תוספת את שכללה אחרי •טנה, כעבור רק
 ההפרש. את כיסה זה ומחיר הפיחות,

 זו כעיסקה יש המישטרה לטענת
שוחד. קבלת משום
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 מבעלי אחד של לדוגמה, תביעה
 דיסקונט״ בדקלים־ ב״בנק שנפרצו הכספות

 הקרובים, כימים תוגש, כרמת-גן,
כספי. רם עורף-הדין על-ידי
 200 יגישו תצליח ואם לניסיון, מוגשת התביעה

 דומות. תביעות הכספות בעלי
 לתוכן אחראי הבנק כי תטען, התביעה
 כה עד נאמד שנגנב, הרכוש שווי הכספות. ושלמות

_______________________לירות. מיליון 80ב־

ם סי כ ס־נ ל כונ א ר ש בי
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 להיות עומדת מועצת-פועלי-חיפה
 בונם- מינוי שתבקש כארץ, הראשונה

 ל״חגרה־הימית נכסים
להובלת־פרי״.

 ממועצת־הפועלים שרכשה הזזברה־הימיוז,
 בבת־גלים, המפורסם הקאזינו בניין את

 למועצת־הפועלים שמסרה השטרות את מכבדת אינה
המכירה. עיסקת עבור כתשלום

ר בנ מר א ש תו ק ב מ
ד אשית ג שופט נ

 תומר, אבנר לשעבר איש־העסקים
 מאסר שנות לשמונה שנשפט

 המחוזי ככית־הדין שהורשע אחרי
 תרמית, של בעכירות בכאר־שכע

 הגיש רבים, מיליונים של כסכומים
 העליון כבית-המישפט השבוע
 בית- שופט נגד לצו-על-תנאי כקשה

 מאיר כבאר-שכע, המחוזי המישפט
 אותו. ששפט ולינסקי,

 בעניינו פסק־הדין על לעירעור המתכונן תומר,
 בבקשתו, טוען, העליון בית־הדין בפני

 ממנו נמנע השופט הוראת על־פי כי
 נגדו, השופט שכתב המקורי בפסק־הדין לעיין

 פםק־הדין. של מודפס העתק רק לו נמסר וכי
 בפסק־הדין כי בעתירתו, טוען הוא עוד

 בפניו, והוקרא שניתן אחרי יסודיים תיקונים געשו
 בין להשוות אפשרות יממנו מונעים וכי

המודפס. לזה המקורי פסק־הדין
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בתפקידים?
לבעיי ביתרון מסתמן הנראה ככל

 תל-אביב פועלי מועצת מזכיר של תו
מס 67 שבגיל אלפרט, אורי הקשיש,

 הסדר על*פי לגימלאות. לפרוש רב
 כתל־ העבודה מיפלגת במחוז פנימי
ובמ מתפקידו, אלפדט יפרוש אביב
 המכהן כן־מאיר, דב יתמנה קומו
 לעומת אלפרט, כמזכיר-המחוז. כיום
 כן־מאיר של מקומו את יקבל זאת,

במיפלגה.
 במו אחרים, שאישים כתנאי זה כל
 פדצלי■ ויחיאל וולד נתן שריד, יוסי
לתפ כמועמדים עצמם הרואים נה,
 ל* לוותר יסכימו המחוז, מזכיר קיד

אלפרט.


