
ת ש  החווה פר
מהדש תעלה

 על־ידי מחדש תועלה שרון אריק של החווה פרשת
 לראש־הממשלה. המקורבים גורמים

 פרטית, חווה בעל להיות לשרון מותר באם הדיון
 בעיקבות הושתק שר־החקלאות, הוא בעוד

בגין. של בקשותיו
 החליטו לשרון, בגין כין הסיכסון־ כעקבות

 שהדיון לבך לגרום כגין ממקורבי כמה
 כוועדת־ביקורת־המדינה והדיון הציבורי

מחדש. ייפתח הכנסת של

לנדאו
שה שוקל פרי

 אריק שר-החקלאות, של עוזרו לנדאו, אלי
 כעיקבות מתפקידו פרישה שוקד שרון,
האחרונים. הימים ארועי
 לענייני־ עוזר־השר הוא שלו הרישמי שהתואר לנדאו,

 דן, אורי העיתונאי עם יחד היה, התיישבות,
 ראש־הממשלה. נגד אריק של הנוקשה הקו יוזם

 את לשרון השבוע השני ביום הציע לנדאו
 דחה לא ששרץ מכך ונעלב התפטרותו,

הסף. על הרעיון את

 מקים הדו■
ח ח־״דינוו וו 310

 דויד בישראל, סטאר והוואשינגטון הטייס כתב
 הסקופ בעיקבות השבוע שהתפרסם הלוי, (״דודו״)

 בחקירת הפרעה על סטאר, בוואשינגטון שלו
 סוכנות־ להקים עומד בגדה, בראשי־הערים התנקשות

ידיעות.
 ולא כארצות־הברית, כך לשם נמצא הלוי

 כעיקבות מהארץ להסתלק שבחר משום
 מקורבי לרמוז שמנסים כפי שלו, הסקופ

 סוכנות־ בגין. מנחם ראש־הממשלה
 ומאמרים ידיעות תספק הלוי של הידיעות
 אמריקה שכעיתוני ולחשוכים לגדולים

ואירופה.

בין קרע
ן ינסו ו ליל

 פרם שימעון ״כ לח המקורבים אנשים אל
 מיטמיע אותה ביקורת על ידיעות הגיעו
 לוינסון, יעקוב ״בנק־הפועלים״, מנכ״ל

 פרס של מועמדו הוא לוינסון פרס. על
שר־האוצר. לתפקיד

 שהצטרפות יודעים פרס שימעון וגם רבין יצחק גם
 את רבה במידה תגדיל שלהם למחנה לוינסון

רבין. מחנה את עודד ללוינסון פרס בין הקרע כוחם.

 וסחב מה
מייל בדייל■

 שערך הסקר על הישראלית בעיתונות הפירסומים
לפיו טייל, הדיילי רב־התפוצה, האנגלי העיתון

 בקו לנוסע ביותר הטוב השדות את נותנת אל־על
 מדוייקים. היו לא ניו־יורק,—לונדון

 מעובדיו שובעה שלח האנגלי העיתון
בדי בלונדון ״היתרו״ לנמל-התעופה

סטאנד־ביי,כרטיסי־המתנה שירכשו
 צמאה ש״אל־על״ מכיוון שונות. בחברות
 הצליחו מלאים, אינם ומטוסיה לנוסעים,

 משום כ״אל־על״, לטוס השבעה בל
יותר. מלאים היו אחרות חברות שמטוסי

סעדה
ב״אל־על״

 סניף־ כמנהל בן־ש״ך רחביה של מינויו פרשת
 מתאים אינו שבן־ש״ך טוענים רכים בחברה. סערה מעוררת אל־על של ישראל

 מנכ״ל עם ידידותו כגלל מונה וכי לתפקיד,
 כן־ש״ך נגד הטוענים שנדר. יצחק ״אל־עד״
 רשת ,מנהל הקודם, שבתפקידו אומרים
 ״אל־על״, שותפה שכה ״לרום״, מלונות

 ומלון לירות, מיליון 1צ5 הדיטת הפסידה
 למכירה. עתה עומד בתל־אביב, ״לרום״

 מורים על, אל־ של סניף־ישראל של המתפטר המנהל
 מישרדי־ של רשת וינהל הארץ, את עוזב נחתומי,
בלונדון. נסיעות

 יגן פ״נשטיין
ל על ב ר א

 עורך■ עיריית־ירושלים, מנכ׳׳ל שהיה מי
 של פרקליטו יהיה פינשטיין, רוני הדין
 תת־אלוה החשוד, המישטרה-הצכאית קצין
 אישי ידיד הוא פינשטיין ארבל. כרוך

ארבל. שד
 כל את עצמו על יטול פינשטיין אם ברור לא עדיין

 עורך־הדין אל יצטרף שהוא או ההגנה, ,מלאכת
כספי. רם עורך־הדיו ארבל, על־ידי שהוזעק הראשון

קש הוימווה  בי
הצוזורה מסלה ו

 בבקשה פנה (השב״ב) ראש־־שרות־הביטחון־הכללי
 שמו, את לפרסם שלא העיתונים עורכי כל אל

 סטאר, בוואשינגטון פורסם המלא ששמו למרות
 להעתר הסכימו שלא עיתונים, עורכי אותםובטלוויזיה־הישראלית.

 על אוסרת הצנזורה כי גילו לבקשתו,
 העיתונים שקוראי למרות השם, פירסום

בעיתוניהם. אותו קראו העולם רחבי ככל

 העיתונים
קוני ס ו ב נ ג

 ערכה שני, מבט הטלוויזיה, תוכנית במיסגרת
 של הבינלאומי הכנס על תחקיר ברמן ורד הכתבת

 חודשים כמה לפני שנערך העיתונים, של המו״לים
בירושלים.
 גדול, כסף שסכום ברמן גילתה חקירתה במיסגרת

 הכנס, אירגון מתקציב נותר לירות, מיליוני 3כ״
 הכתבה, במיסגרת זאת לפרסם עמדה היא ונעלם.

 עיתונים כמה בעלי של פניות בעיקבות אך
 (״טומי״) יוסף השידור, רשות למנכ״ל .בישראל,

כולה. הכתבה נגנזה לפיד,

 את המסקרים העיתונים לכתבי הגיע המידע
 לעיתוניהם. ידיעה על־כך העבירו וכולם הטלוויזיה,

הידיעה. את פסלו העיתונים■ כל עורכי

מבין •דין
קתדדר■

 מכין ידין, ייגאל הפרופסור ראש־הממשלה, סגן
 לפרוש יאלץ שבו לרגע עבודה מקום לעצמו

 הפוליטיים. ומהחיים מהממשלה
 כמה עם התכתבות בקשרי עומד ידין

 כארצות־הכרית לארכיאולוגיה פקולטות
 בהם לקבל האפשרויות כרכר ובאירופה

 תקבל דבר של בסופו בי נראה קתדרה.
 באוניברסיטת לארכיאולוגיה הפקולטה
בה. להרצות ידין של בקשתו את אוקספורד

ת גנני בר דו
? המישטרה

 גנני, דבורה מישרד־הבריאות, דוברת
 המישטרה, מפב״ל עם לאחרונה נפגשה

 על עימו ודנה שפיר, הרצל רב־ניצב
 סגן־ כדרגת למישטרה לגייסה האפיטרות

דוכרת-המישטרה. לתפקיד והצבתה ניצב,
 הצדדים ששני היה לגנני שפיר בין השיחה סיכום
 היובית. בצורה הרעיון את רואים
 העיתונאי־לשעבר, מדוברו, להיפטר החליט שפיר
 בעלת היא גנני אחר. דובר ולחפש ארד, אריה

 עם שוחח ששפיר ידוע אך ביותר, הרבים הסיכויים
מועמדים. שני עוד

ר שפי
אישית פקח ם

 אישית מפקח שפיר, הרצל רב־ניצב המישטרה, מפכ״ל
 קציו־המישטרה־הצבאית־הראשי, בפרשת החקירה על

 לוקח לתפקידו, נכנם מאז ארבל. ברוך• תת־אלוף
 חקירה תיקי על אחריות־אישית שפיר פעם מדי

 הוא שירטון, על עולים כשאלה אך שונים,
מהם. מתנער

 ארבל, תיק את האישי פיקוחו תחת שלקח לפני
 כהן עזר של הכפול הרצח בפרשת שפיר התערב
 על־ידי עדייו פוענח שלא רצח אוריון, ועמוס

המישטרה.
 כלישכתו נמצא ארבל כפרשת החומר כל
 צריך החוקרים וכשאחד הספכ״ל, של

 לבקשו חייב הוא תצלום, או מיסמך
משפיר. אישית

 ים ב 1*1 חוקרים
המעדר ד בנדפס

 החלו רכין יצחק לח״כ המקורבים גורמים
 החברים, כמיפקד זיופים על שמועות לחקור

חודיטים. כמה לפני זו מיפלגה שערכה
 על־כך שמועות הגיעו רבין יצחק של המטה אל

 בלי חברים ״התפקדו״ בארץ שונים שבמקומות
 מיפלגת־ עם כלשהו קשר שקיימו ומבלי ידיעתם,
העבודה.

ס א כד
שראל ת־י ספנו למ

 אחד את למנות מתכוון הורביץ יגאל שר-האוצר
 מועצת־המנהלים כיושב־ראש בלאס, משה מנאמניו,

מספנות־ישראל. של
 שהשר לפני זה צעד לעשות מתכוון הורכיץ

 יושב־ראש למנות שבסמכותו האחר
 חיים שר־התחבורה ישראל, למיספנות

 שלו, האיש ימנה לנדאו,
 (מיל.) האלוך לשעבר, חיל־הים מפקד
לתפקיד. הראל, שלמה


