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ן<ך11תי!
ת יו״ר אדליד ס הכנ

ת חסידה כנו כסו
 מקיפה חקירה עתה עורך היהודית הסוכנות מבקר

 לחברת האומה בנייני אולם מרתף החכרת של בנסיבות
 שלמה סופר, אדי בבעלות קוסמוס, אולפני־הסרטים

 גאון. ניסים של קרובו תמו, וליאון גל
 בבנייני המסרים 700 בן המרתף הוחכר לקוסמוס

 למרות היהודית, הסוכנות של חברת־בת שהיא האומה,
 על־ידי בעבר שנעשו המרתף, את לחכור שפניות

 הרצליה, הסרטה ואולפני הישראלית הטלוויזיה
 ושל הטלוויזיה של ההצעות לדחיית הסיבה נדחו.

 לסוכנות, שייך והבניין שמאחר היתד. הרצליה אולפני
 הורשתה קוסמוס חברת בשבח. בו לפעול אי־אפשר

 בשבת. גם שלה המיתקנים את להפעיל
 .הוחזרו מבקר־הסוכנות חקירת במיסגרת

 כדי מחוץ־־דארץ, הסוכנות מפקידי כמה
כרור. עימם לערוך יהיה שאפשר

טל היחידה תבו

 דיסנצ׳יק, עידו שד בראשותו הצעירים,
 קוראיו את מהעיתון ירחיקו שהם וטען

 על לשמור מאכקו כמיסגרת הסולידיים.
 הסידרה פירסום את שניצר הפסיק הישן,

 כטענה ולילות״, ב״ימים מונרו מארידץ על
 של הנגד צעדי פורנוגרפית. היא כי

 חדשים, מוספים הוספת יהיו הצעירים
 שיהיו דאשח, מיוחד מוסף וכיניחם

בשליטתם.
 עורכו לבחירת הטכניקה על במעריב הוחלט בינתיים

 העורך את כי הוחלט שנתיים. בעוד העיתון של הבא
 מעורכי־ שתורכב איש, 12 בת מיוחדת ועדה תבחר

 בן־עמי לעובד צעירים. של ומקבוצה הוותיקים העיתון
 העורך. מינוי על זכות־הווטו להיות תמשיך
 התחיל נשמרת, ״מעריב״ ששמרנות בעוד

 וארוטי, נועז חומר לפרסם לנוער״ ״מעריב
אחר. עיתון בכל כימעט כדוגמתו שאין

יעקוף הורביץ
 לתפקיד ברמן יצחק ח״כ של מועמדותו כי נראה

 לממשלה שמיר יצחק יצטרף כאשר הכנסת, יושב־ראש
 סופית. הוסרה כשר־החוץ,

 הביע ארליך, שמחה סגן־ראש־הממשלה,
 הכנסת. כיושב־ראש ■להיבחר רצונו את

 ראש־הממשלה, הסכמת את קיבל ארליך
 הודיע כרמן, לבין בינו שנערכה ובשיחה

 ארליך אם מועמדותו את יסיר כי ברמן
 התפקיד. על יתמודד
 אחר שר יבחרו הליברלים כי נראה כזה במיקרה
 לליברלים שיינתן התיק כי להניח יש ארליך. במקום

 התפטרותו בעיקבות וזאת תיק־התחבורה, יחיה
 מהממשלה. לנדאו חיים שר־התחבורה של הצפוייה

 ומנחם שיפמן דויד התפקיד על יתמודדו כליברלים
סבידור.

פ אתהמרכזית 1ג
 שסיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל

 (המדור״) המרכזית היחידה את לחסל עומד
 מתנהגים שפיר לדעת תל־־אביב. במישטרת

 הפוגעת בצורה ומפקדיהם היחידה אנשי
 המישטרה. של הסדירה בעבודתה

 שוטרי בקרב רבה תסיסה עוררה על־כך הידיעה
היחידה.

 לא כי הודיע חורביץ, ייגאל שר־האוצר,
 ״בנק־ישראל״, נגיד של בדעתו יתחשב

 הממשלה מניות את וימכור גפני, ארנון
 אחד אם גדול, ישראלי לבנק טפחות״ ב״בנק

 של סכום יציעו כ״טפחות״ הרוצים הבנקים
 במזומן, זה סכום וישלמו דולר, מיליוני צ0

אשראי. ללא
בנק הם בינתיים ביותר הרציניים הקונים שלושת
כלל. וחברת הנזיזרחי בנק לאומי,

אייזנברגוהג־צמת־־

ת צפויה חלו תנ ה

 מישיבות־חחסדר, אחת ימית, ישיבת חברי
 כפיתחת* ראוותנית התנחלות מתכננים

רפיח.
 גס ופן בסוד, שמורות להתנחלות ההכנות
עיתויה.

וטו ■הנרל חיורבייץ
 של מועצת־המנחלים יושב־ראש כוונת

 למנות שביט, (״בומח״) אברהם ״אל־על״,
 גולן, (״דר׳) יוסף ״אליאנס״, מנכ״ל את

 של וטו על־־ידי סוכלה ״אלייעל״, כמנכ״ל
 הורכיץ. ייגאל שר־חאוצר

 לתפקיד, דוברת אהרון של במינוי מעוניין הורביץ
 החליט הווטו בעיקבות לקבלו. מסרב דוברת אולם
 כממלא־מקום הר־לב רפי את בינתיים להשאיר שביט

חדשים. מועמדים לחפש ולהפסיק המנכ״ל,

שדות וגד ה
ה ט קלי פר

 תלונה, חוקר בך גבריאל סרקליט־המדינה
 בכירה סגנית נגד למישטרה שהוגשה
 במישפטים תליאכיב מחוז לפרקליט
 לוי. לאה עודכת־הדין אזרחיים,

 חשד על למישטרה תלונה הוגשה לוי נגד
 גורמים בסופרמרקט. חשבונות זיוף של

 החקירה, בקיום הודו בפרקליטות־המדינה
החקירה. על להגיב סירבה עצמה לוי ואילו

ציב תק סמו■ מ
 הנהגים ביטול על הכלכלי הקבינט להחלטת בניגוד

 לעצמו לקח מישרדי־הממשלה, של למנכ״לים הצמודים
 צמוד. נהג יעקובסון, דן החדש, נציב־שרות־המדינה

 הכלכלי, הקבינט החלטת את לעקוף כדי
 מתקציב משכורתו את המקבל נהג נמצא

 כתקציב מופיע שאינו סמוי, ממשלתי
המדינה.

ש "אמפל״ תרכו
ישראל״ למשקיעי

 ״בנק של בת חברת ״אמפל״, חברת
 במשא־ נמצאת בארצותיהברית, הפועלים״

 של המניות חבילת לרכישת מתקדם ומתן
 לרוטכרג ישראל״. כ״משקיעי רוטברג סם

 ואם ישראל״, ב״משקיעי שליטה מניות
 ״אמפל״ תשלוט הפועל, אל תצא העיסקה

החברה. על
 של אישורה את לקבל תצטרך תבוצע, אם זו, עיסקה

האמריקאית. ועדת־ניירות־הערך

נאמן של הקיצו*!
 מנכ״ל הציע מישרד־האוצר של הקיצוצים בתוכנית
 משמעותית בצורה לקצץ נאמן, יעקוב הד״ר המישרד,

 את ולהעביר מישרדי, למיכון המרכז נזל״נז, תקציב אח
 פרטיות. לחברות הממשלה של המיכון עבודות

 שחיה לפני עוד כי נזכרו סקידי־האוצר
 של כעורך־דינה ניהל, הוא מנכ״ל נאמן

 ״מלל״, מחשבים לשרותי הפרטית ההברה
 העבודות קבלת לשם האוצר עם משא־ומתן

 שהצעת למדות הממשלה. של המחשב
 ההכרה מתקציב זולה היתה ״מלל״

 שהיה מי החליט ״מל״מ״, הממשלתית
 את לדחות סיוון, עמירם האוצר, מנכ״ל אז

ההצעה.

ס״מעריב״
 שלא רוזנפלד, שלום מעריב, עורך החלטת בעיקבות

 התלקחה שנתיים, עוד בתפקידו ולהמשיך לפרוש
 התומכים הצעירים, בין ההתחרות שאת ביתר

 עומדים שבראשם מעריב, ותיקי לבין ברוזנפלד,
 מועמדים שניהם שהיו שניצר, ושמואל ז׳אק משה

רוזנפלד. את לרשת
 שניצר תקף ״מעריב״ עובדי של באסיפה

שהכניסו בעיתון, השינויים את בחריפות

יה ■ו דוו ס י3דעים
 במשא־ומתן נמצא אייזנברג שאול איש־העסקים

 (״מיקי״) למיכאל השייכת חברה באמצעות מתקדם,
 הירושלמי, התיקשורת במרכז מניות לרכישת אלבין,
 שגריר. מיכה של החברה
 בחברה מניות לרכוש אייזנברג כוונת

 למירוץ להיכנס מתכוון שהוא על־כך מעידה
הטלוויזיה. של השני הערוץ על

שכר ל כ 3 י אוון
 כממשלת־המערך, שר־יהחקלאות שהיה מי

 פרס שימעון על־ידי יצורף אוזן, אהרון
שכר. ויקבל מיפלגת־העבודה, למנגנון

 ובבני־ בבעיות־המצוקה לטפל יהיה אוזן של תפקידו
 אותו לבנות היא מיפלגת־העבודה כוונת השכונות.
לוי. דויד לשר־הבינוי כמישקל־נגד הציבורית מהבחינה

מילחמה
ץ רו ו ל <וגד

 נגד צעדים של שורה מתכנן סגור הרבי
לורנץ. שלמה אגודתיישראל, ח״כ
 האגודה, מטעם חברי־הכנסת של הרוטציה הצעת

 הצעד רק היא לורנץ, נגד בעיקר היא שכוונתה
 מגור הרבי הכריז שעליה במילחמת־החורמי! הראשון

הח״כ. נגד

יבין חיים

 למנהל התפור המיכרז בעיית שתיפתר לאחר
 יוסף רשוודהשידור, מנכ״ל חיבר שאותו הטלוויזיה,

 חדשה. כעייה תתעורר לפיד, (״טומי״)
 חיים הטלוויזיה, של החדשות מחלקת מנהל
 תפקיד על הוא אף להתמודד החליט יבין,
 את יכין מקטין בכך הטלוויזיה. מנהל

 האחדים, המועמדים שני של סיכוייהם
מרגלית. ודן עבאדי שלמה ״שידור״) מתר נראה

ד ה י? 3 ח ר וג ק ב מ ה
 מרדכי ״כ ח של בראשותו כנסת, חברי כמה

 שלא חקיקה ליזום החליטו וירשוכסקי,
 ארנסט הד׳׳ר המדינה, למבקר תאפשר
נוספת. לכהונה מועמדותו את להגיש נבנצל,
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