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מהסוכנות
 להכיא החליטו הליברלים מראשי אחדים
 כמנכ״ל דולצין אריה של כהונתו לסיום

 קשים פגמים חשיפת למנוע כדי הסוכנות,
 במחלקות כעיקר הסוכנות, כפעולות

כחו״ל. פעילות להן שיש

יתמודד ■בי!
 מנהל־ תפקיד על יתמודד יכין חיים

 *טל התפטרותו אחרי שהתפנה הטלוויזיה,
שימעוני. יצחק

 סער טוביה העיקריים המועמדים היו עתה עד
המישנה־למנכ״ל. עבאדי, ושלמה

ד ניתוח ק
ר עז ל

 לצורך לכית־חולים נכנס וייצמן עזר
ניתוח.
בסרעפת. קל כניתוח מדובר

שנים 5 ■יעדר ארוס
 ארנס, משה בוושינגטון, ישראל של החדש השגריר

 שלוש אחרי לארץ לחזור בכוונתו כי הודיע
שנות־כהונה.

 בדי הכאה, לכנסת להיכחד יכקש ארנם
ראשות־הממשלה. על להתמודד שיוכל

ש צור התק״□ ברא
 בכל מובטחת, הריך, מופה של מותו אחרי

 מן צור יעקב ״כ הה של בחירתו הנראה,
 התנועה־ כמזכיר המאוחד הקיבוץ

 זמיר אלי מתחריו, הקיכוצית־המאוחדת.
 את למעשה איבדו רוזוליו, דני וח״כ

סיכוייהם.
 מיפלגת־ ועדות בהרכבת לאחרונה מעורב היה צור

רביו. יצחק לצד העבודה,

מועמד גור
ל ת ■ב! *אב ב

 המערך מועמד יהיה גור מוטה ח״ב
 שיתבררו לאחר העירוניות, בבחירות
 המערך, שערך סודי סקר של תוצאותיו

 המועמד מיהו העיר תושבי נשאלו ובו
בעיניהם. העדיף

 השונים, במועמדים שדנה המערך, של ועדת־השישה
 שעליו זה הוא בסקר, ברוב שיזכה שמי החליטה

 שלמה נגד שירוץ כדי המיפלגתי המכבש יופעל
להט. צ׳יצ׳״)״(

 יוסף הח״כ אשת רום, יעל של למועמדותה
סיכוי. כל אין רום,

ר זולשו  הסיכסו
חדותו בסניף

 הגיש בתל־אביב החרות תנועת של צפון סניף חבר
 את לבטל התנועה, של העליון לבית־הדין תביעה

 וחצי, שנתיים לפני שהיו בסניף, הבחירות תוצאות
זיופים. של בטענה

 כסניף המאבק רקע על הוגשה התביעה
 אנשי וכין רייסר-קליינר אנשי בין

מילוא. רוני

שבה מובירות  הלי
חב ר תו

 תורחב. מיפלגת־העכודה לישבת מזכירות
 :חברים שלושה יתוספו החברים 14 על

 נאווה רכין, ממחנה נחמיאם אהרון ח״כ
 פרס, ממחנה נוסף וחכר פרס, ממחנה ארד

נקבע. לא שעדיין

ארידור
י-וחברת־־הביטוח

 על־ידי אישור ניתן לבי׳א החדשה לחברת־הביטוח
 אחרי רק צוקרמן, בן־עמי הד״ר הביטוח, על הממונה

 ארידור. יורם שר־האוצר, של לחצו
 הוא ליליאור, זרוככל החדשה, כעל־החכרה

 ארידור של לחצו וכזכות ותיק, איש־חרות
רכים. מיליונים השווה רשיון קיבל

ת לומד ב ח״ ה די ר פ ס
 לאחרונה לומד כהן, מאיר חרות, ח״כ

 כשגריר להתמנות רוצה הוא ספרדית.
 עוד דרום־אמריקאית כמדינה ישראל

הכנסת. של הנוכחית כתקופת־הבהונה
 במקום להיכלל סיכוי לו שאין מעריך הוא הסיבה:

 היחלשות לנוכח הבאה, לכנסת ברשימת־חרות ריאלי
התנועה. של חיפה בסניף מעמדו

 אחראי ש חרי
ם ■ וי ו מי ל
 מזכיר על־־ידי מונה חריש מיכה ״כ ח

 על באחראי בר־לב, חיים ח״ב המיפלגה,
במיפלגה. המינויים

 כל כשעל הנוכחיים, בתנאים רב־עוצמה תפקיד זהו
רבים. מועמדים מתמודדים פנוי תפקיד

 תבור■ שימי
מתחתן

 עס להתחתן עומד תכורי שימי הזמר
 כטקס ג׳ניפר האמריקאית אשתו
בני נישאו שככר אחרי בשר, יהודי

 עתה נמצאת ג׳ניפר אזרחיים. שואים
גיור. בהליכי

קירר שמעיה
לוומעריביי

 קידר, שמעיה תל־אכיב, מישטרת דובר
 מהמישטרה הקרובים כחודשים לפרוש עומד

״מעריב״. הצהרון למערכת ולהצטרף
בחיפה. המישטרה דובר שהיה גונן, עדי יתמנה במקומו

 כתב את לבירור והזמין שיף חיים המלונות
 טען ששיף אחרי פלטנר, חיים הטלוויזיה,

 ועידת כעניין פלטנר שהכין שכתבה
 האירועים״, ב״יומן וששודרה התיירנים,

ולא־מקיפה. מגמתית היתה
 בעיות על כתבה עתה שיכין הוא עזרן חנן הכתב

ישראל. של התיירות

טו א •דד איתץ פל
 ילד. אימצו אנט ואשתו פלאטו־שרון שמואל

בתל־אביב. שכונודהתיקווה יליד ארבע, בן הוא הילד

ת מציית קבו  בעי
איש־טלוויזיה

 אלבלק איציק תיפאורן־הטלוויזיה
 בעריקה כחשוד מצ״ח על־ידי מבוקש

משרות־מילואים.
 המילואים לשרות התייצב לא אלכלק

 כנו, על להשגיח שעליו מכיוון שלו,
 שאמו מכיוון נתן, אייכי של נכדו
כארץ. אינה

ש שכטר א  בר
שליחים ה

 למנות הוחלט בארצות־הברית שליחי־העלייה כראש
 תנועת־החרות. מפעילי שכטר, משה עורך־הדין את

 מזכיר של מועמדותו הפרק מן ירדה בכך
זה. לתפקיד נאור, אריה הממשלה,

 ..קלאב־הוטל״
ה תצא ק פ הנ ב

 קלאב־הוטל״ ״טבריה המלונות חכרת
 בכורסה גדולה בהנפקה כקרוב תצא

הישראלית.
 עומדת זרות, חברות עם בשיתוף הפועלת החברה,
 הולכת שבנייתו המלון את נכסיה על להוסיף
בטבריה. ונשלמת

ת מ־עורד רו חי לב
 עידן הגדולה הפירסום חברת של תל־אביב סניף מנהל
 עצמאי, מישרד־פירסום ומקים החברה, מן פרש

 מערכות־בחירות. בניהול שיתמחה
 שניהל פוגל, דויד הוא החדש המישרד כעל

 מערכות את לכנסת האחרונות כ״חירות
ר״ץ. ושל תמ״י של הבחירות

ת  על תחרו
וחלק״ ..תר

 הכינה סכיני־גילוח, המייצרת דיפלומט, הברת
 שבמרכזו גדול מסע־פירסום ממושך זמן במשך

 זזד־וזזלק. דיפלומט :הסיסמה
 שעמד לפני ימים שלושה שבועיים, לפני

ת הופיעו להתחיל, מסע-הפירסום תונו  בעי
תרת את שנשאו מודעות  חד־ ״ז׳ילט הכו
 להקדים הצליחה המתחרה ההכרה וחלק״.

 מסע־הפירסום את ולהרוס יריבתה את
״דיפלומט״. של

ת״דלק חנו ת
ם מרקטי בהיפר

 שלרש כין אלה כימים ניטשת עזה תחרות
 הזיכיונות על הגדולות, חכרות־הדלק

 כצמוד חדשות תחנות־דלק להקמת
״תנוכה״. של להיפרמרקטים

 במכוניותיהם, הקונים מגיעים להיפרמרקטים
רבים. לקוחות צפויים בהם שיוקמו ולתחנות

ה המועמד דין פ חי ב
 מועמד לין אמנון הבר־הכנסת יהיה הנראה ככל

חיפה. עיריית לראשות הליכוד

שיד ובנע סער ל
 הטלוויזיה, של מחלקת־החדשות מנהל

איל־ של לדרישתו נכנע סער, טוביה
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