
 לשם לשלוח בריא״ יהיר, ״לא מכסיקו, שילטונות
 דיפלומט פניו על ועדיף קומיסאר־מישטרדדלשעבר,

מיקצועי.

אומי□1 כותב׳
לח״כים

 (״ג׳ו״) יוסף הישראלי ונציגו מארק מלוויל המפיק
 דויד על הישראלי הסרט את בשעתו שהפיקו שאנטי,

 הרחב, לקהל פתוח יהיה לא הפסטיבל בן־גוריץ.
 מחו״ל, רבים ואורחים אנשי-מיקצוע בעיקר בו ויחזו

הפסטיבל. במיסגרת יוצגו שסירטיהם

זיכרונות יכתוב עוכר

ף י ן נ ו ג ו ת

בעניין מחווה צפויה

 בכותבי לאחרונה מסתייעים חברי־כנסת ויותר יותר
 שהם הנאומים לכתיבת מיקצועיים, ומנסחים נאומים
 שאילתות לניסוח ואפילו בכנסת, לשאת עומדים

 הנאומים כותבי היו בעבר הממשלה. לשרי המוגשות
 מסתמנת עתה אולם מנגנון. אנשי או מיפלגה אנשי

 אנשי* אצל גם שירותי־ניסוח שכירת של תופעה
 משל שונות פוליטיות דיעות בעלי שהם מיקצוע

שירותיהם. את המזמינים אלה

 של תל־אכיב מחוז של המתפטר מפקדו
 לכתוב עומד עופר, דויד ניצב המישטרה,

 על עופר יגיב השאר בין זיכרונות. ספר
 לפני העיתונות על־ידי לעברו שהוטחו ההאשמות

 — כראוי מתפקד הוא שאין כך על חודשים, מיספר
 כרונית. שיכרות בגלל היתר בין

 ציבור מוסדות כמה של גישושים הסף על דחה עופר
 הוא הספר לכתיבת ונוסף אצלם, תפקיד עליו שיקבל
 העומד עופר, יולי אחיו, של עסקיו להנהלת יצטרף
בחיפה. ובנייה ספנות חברות בראש

ובירעם איקרית
 יחליט הקרוב כעתיד בי הנמנע מן לא

 עשיית על רכין, יצחק ראש־הממשלה,
 כמיוחד וכירעם, איקרית עקורי כלפי מחווה
 עם עתה והולכים הנרקמים היחסים לאור

 ^שבדרום־לבנון. המארונים
 המלצות מונחות כבר ר&ש־הממשלה שולחן על

 תוך החלטה תתקבל הנראה וככל זה, בנושא שונות
קצר. זמן

יבדוק מבקר־־המדינה
הברחות

בשירות״החוץ
 הברחות של פרשה לבדוק עומד מבקר־המדינה

 בחו״ל. מישרד־החוץ עובדי בקרב חשמליים מכשירים
 להביא שירות־החוץ עובד לכל מותר התקנות על־פי
 מכשירים בחו״ל, כהונתו תקופת בתום לארץ,

מכם. ללא חשמליים
 זו תקנה עובדים מנצלים שגרירויות כבמה

 משרתים, הם שכהן לארצות להכריח בדי
 שם אחרות, ממדינות חשמליים מכשירים

 מתן על־ידי נעשה הדבר יותר. זולים הם
 בשגרירויות, המינהלה קציני מצד אישור
 למעשה מייועדים המכשירים כאילו

העובדים. על-ידי להעברה
 בפאריס ישראל לשגרירות לא־מכבר הגיע למשל, כך,

 המייועדים מארצות־הברית, מקררים 17 של מישלוח
 שלמעשה בעוד לארץ, החוזרים עובדים עבור כביכול

 מאי בחודש בילבד אחד ביום בצרפת. נשארים הם
 מקלטי 41 בפאריס ישראל לשגרירות הגיעו השנה,

 השגרירות עובדי עבור מגרמניה, ציבעונית טלוויזיה
ואנשי־האבטחה.

 עוזר■ בין סיבסון־
אלון יגאל

 ׳חסור בינלאומי מכון
ס־מיוהל  חוכוי

ישראלית
 בארצות־הברית בינלאומי מכון אחד מכונים, שני

 תוכניתו את לבדוק עומדים ישראלי, מכון והאחר
למינהל, הישראלי המומחה זמיר, אברהם של המקורית

 תשווק ״אתא״
פוצרי״?וספטי?ה

 עד ששיווקה ״אתא״, חנויות רשת
ל ומוצרי־־כד מוצרי־הלכשח רק כה

כ לשווק הנראה בכל תתחיל בית,
 ל״אתא״ קוסמטיקה. מוצרי גם קרוב

 הארץ,' ברחבי חנויות ע8 ביום יש
קוסמטי מוצרי לשווק ראשון ניסיון

 כ• ״אתא״ בחנות עתה נעשה קה
 את שיבנעו והתוצאות כאר-שכע,

 בכדאיות המיפעל של כעלי-המניות
החידוש.

 חדש, בסים על יחסי־העבודה את להשתית המבקשת
 של שיטתו ולסיכסוכי־עבודה. לשביתות קץ לשים
 החובקות שאלות אלף 36 בדיקת על מבוססת זמיר

 יחסי־העבודה, בתחום האפשריות הבעיות כל את
שנים. שבע במשך ידו על שנבדקו

■הוד״־ערב■ גלעד

 מישפט׳ דיון
■חסי־ציבור על
 עומד ליחסי־ציבור הישראלי האיגוד של מעמדו
 בבית־הדין־הגבוה־לצדק. בקרוב להידון

 בקשה הגיש טוויג, סמי הליברלית, המיפלגה דובר
 יחסי־ציבור אנשי בתוכו המאגד לאיגוד, להתקבל

 הנמקה. ללא נידחה אולם ודוברי־מוסדות,
 ׳י פוליטי, הוא בקשתו לדןזיית שהנימוק סבור טוויג

האיגוד. ראשי נגד לצו־על־תנאי בקשה להגיש ועומד

 של תי?ו ■*סגר
רי מנחם ד ה

 שנפתח הפלילי התיק בי הם הסיכויים בל
 הלר, מנחם ״שיכזן־עוכדים״, מנב״ל נגד
 שנה, כחצי לפני וייסגר. דיון לכלל יגיע לא

 ביקש הלר, נגד כתב־האישום הוגש שכבר אחרי
 ? הראיות חומר את לקבל לממשלה, היועץ־המישפטי

 לא היום עד לבדיקה. זה, בתיק הפרקליטות שבידי
 בתיק. הליכים כל ננקטו ולא המסקנות התקבלו

 את לבטל המדינה פרקליטות תבקש הנראה בכל
כתב־האישום.

ח ח״דו ת־ שב  מו
ס ישראלית ברודו

 איש־העסקים של בראשותו הישראלית, מאנד׳יס קבוצת
 ברודוס, ישראלי בסים להקים מתכננת שאולי. רפי

זה. יווני לאי מישראל תיירות־קבע קליטת לשם
 לאי קבוצתיות טיסות לארגן היא הכוונה

 מוגדרת, ישראלית בילויים תוכנית עם
 הים• מועדון שמקיים הנופש לבסיסי בדומה
 זה לצורר כעולם. שונים כמקומות התיכון

 ! והוחכר באי סינית־ישראלית מיסעדה הוקמה כבר
 שם. הגדולים הפאר ממלונות אחד

 הקרוב, הסוכות לחג כבר מיועדת המיבצע תחילת
באי. לחגוג ראשונה קבוצה תצא בו

 שבועות לפני רק לתפקידו שנכנס למרות
 כין הריה סיבסוד התגלע ככר ספורים,

 אלון, יגאל שר-החוץ של החדש עוזרו
 אליהו השר, של ותיק עוזר לבין קורן, דני

חסין.
 את החליף קורן, יצחק ח״כ, שהיה מי של בנו קורן,

 היו חסין לביו בינו שגם בראון, חיים הקודם, העוזר
 העוזרים שני בין לפשר אלון יצטרך עתה חיכוכים.

ביניהם. הבאה למריבה עד שלו,

 מבסיסו ממשלח
רוזוליו את רוצה לא

 של ממישרד־החוץ שדר הגיע בירושלים למישרד־החוץ
 מפכ״ל את למנות שלא בקשה הובעה שבו מכסיקו,

 שגריר לתפקיד רוזוליו, שאול המתפטר, המישטרה
במכסיקו. ישראל
 לממשלת הודיעה לא עדיין ישראל שממשלת למרות

 למדו רוזוליו, של הצפוי מינויו על מכסיקו
 העיתונות מתוך זו אפשרות על המכסיקאים
הישראלית.
שלדעת אלא רוזוליו, כלפי אישית אינה ההתנגדות

״?אסם כפר ב
 גלעד — בכפר־קאסם יתבצע מייוחד־במינו פרוייקט

 שיתוכנן — שנה 20 מלפני ליל־הזוועה הרוגי לזכר
 ערבים. על־ידי וייבנה יהודים על־ידי
 אנשי- 120 הכוללת ציבורית, ועדה הוקמה זה לצורך

המיקרה. לזכר שונים אירועים שתערוך רוח,

בפרס מיליון חצי
בפסטיבל

היהודי הסרט
 סכום יהיה ל״י, מיליון כחצי שהם דולר, אלף 50

 בפסטיבל המצטיין לסרט שיוענק הראשון הפרס
 בתיאטרון אוקטובר בחודש שייערך היהודי הסרטים

 לפסטיבל, שנשלחו הסרטים 115 מתוך ירושלים.
 ישראליים נושאים על סירטי־טלוויזיה הגדול ברובם

 55 נבחרו האחרונות, בשנתיים שהופקו ויהודים,
בתחרות. שישתתפו סרטים

שותפים שבה שווייצית חברה על־ידי מאורגן הפסטיבל

יום״ ״יום את
 שהיה יום״, ״יום הכלכלי העיתון
 מרסטן, סטר של הפרטית בבעלותו

 עומד שבראשה חכרה על־ידי נרכש
 חימלפרב, שבתאי מפא״י, דפוס מנהל
הלוע העיתונות של חמו״ל גם שהוא

ה מיפלגת על*ידי לאור היוצאת זית
עבודה.

הוק הכלכלי העיתץ רכישת לצורך
 הימלפרב שבן מייוחדת, הכרה מה

נוסך, כלכלי יומי עיתון לאור מוציא
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